
 

 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
26 grudnia 2012 r. – 1 stycznia 2013 r.  

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r.) 4 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów 

(w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r.) .......................................................................... 5 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r. )………6 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie notowano zwykle przelotne opady deszczu o niewielkich sumach 
dobowych. Występujące w ciągu dnia dodatnie temperatury powodowały dalsze topnienie 
pokrywy śnieżnej. W dniu 2 I jej maksymalna grubość wyniosła: 30 cm w Blechnarce, 24 cm 
w Tatrach (Kasprowy Wierch), 9 cm Bieszczadach (Wołosate) i w Suwałkach, 4cm na Wyżynie 
Lubelskiej i Roztoczu. Temperaturę minimalną -19,4oC odnotowano w Tyliczu 30 XII, 
maksymalną 9,8oC w Brennej 26 XII. 

W pierwszej połowie tygodnia obserwowano przeważnie wahania i wzrosty stanów wody, 
lokalnie do strefy wody wysokiej, spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych. 
Odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na Liwcu, Pilicy oraz na Pisie. W drugiej 
połowie tygodnia w zlewni Łyny i Węgorapy, na dopływach górnej Wisły oraz zlewni Wisły po 
Tczew z wyłączeniem zlewni Narwi obserwowano już głównie tendencję spadkową stanów 
wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na rzekach obserwowano 
nadal zjawiska lodowe głównie w postaci lodu brzegowego, a lokalnie śryżu i całkowitej 
pokrywy lodowej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew prognozowane są głównie wahania stanów 
wody, na ogół w strefie wody średniej. W zlewni Narwi po Bug oraz Łyny i Węgorapy 
przewiduje się przeważnie stabilizację oraz opadanie stanów wody. 

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie okresu w dorzeczu Odry notowano opady atmosferyczne przeważnie o 
małej wysokości i słabym natężeniu. Początkowo były to opady śniegu i deszczu ze śniegiem, 
a następnie na ogół deszczu. Najwyższe sumy dobowe opadów zanotowano dn. 28 XII w 
zachodniej części dorzecza Odry. W drugiej połowie okresu opadów na ogół nie notowano. 
Pokrywa śnieżna utrzymywała się przeważnie w szczytowych partiach górskich, w ostatnim 
dniu jej grubość wahała się od kilku do 41 cm.  

Stany wody w dorzeczu Odry układały się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie 
wody dolnej wysokiej. Na dopływach Warty obserwowano zanik zjawisk lodowych.  

W związku z opadami deszczu oraz lokalnym topnieniem pokrywy śnieżnej dn. 28 XII 
wystąpiły kilkunasto-centymetrowe wzrosty w zlewni górnej Odry, Nysy Kłodzkiej i górnego 
Bobru. Na początku omawianego okresu utrzymywały się także przekroczenia stanów 
ostrzegawczych, lokalnie alarmowych, wynikające z roztopów z ubiegłego tygodnia. Pod 
koniec omawianego okresu stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry opadały oraz 
miały przebieg wyrównany. Większe wahania notowane były poniżej urządzeń 
hydrotechnicznych, przeważnie na środkowej Odrze, Kłodnicy, dopływach Baryczy i na 
Kwisie. W dorzeczu Warty obserwowano wahania stanów wody. Wzrosty stanów wody 
poniżej zbiornika Jeziorsko wywołane zostały zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Na dolnej 
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Odrze na odcinku Widuchowa-Gryfino wahania stanów wody spowodowane były zjawiskiem 
cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu Odry przewiduje się wahania stanów wody. W związku z 
prognozowanymi opadami deszczu mogą wystąpić wzrosty stanów wody, szczególnie w 
zlewniach górskich i podgórskich.  W szczytowych partiach górskich prognozowany jest 
przyrost pokrywy śnieżnej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora zachodniego, głównie umiarkowane okresami silne. W drugiej 
części tygodnia przeważały wiatry z kierunków południowo-zachodnich, głównie silne. 

Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie w ilościach śladowych lub z niewielkimi 

sumami dobowymi (rzędu kilku milimetrów). Najwyższe opady dobowe zanotowano na 
Pomorzu Środkowym, w dniu 28 XII i wynosiły maksymalnie 7,8 mm w Polanowie. W związku 
ze stałym ociepleniem grubość pokrywy śnieżnej ulegała dalszemu zmniejszeniu i niemal 
całkowicie zanikła. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w Zatoce Gdańskiej i Zalewu Wiślanym wahały się w 
strefie stanów niskich i średnich. Na wodowskazach rzek omawianego obszaru poziomy 
wody stany wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich (przeważnie w strefie 
stanów średnich).  

Na początku omawianego okresu zjawiska lodowe występujące w ujściowym odcinku Wiły 
spowodowały zahamowanie odpływu i wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych 
w Gdańsku Świbnie (27-28 XII). 

W ciągu omawianego tygodnia zjawiska lodowe występowały w basenach portowych 
wybrzeża zachodniego, na Zalewie Szczecińskim, na Zatoce Puckiej i na Zalewie Wiślanym z 
wyraźną tendencją zanikania tych zjawisk w związku z utrzymywaniem się ocieplenia. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza oraz na Żuławach Wiślanych przewiduje się wahania stanów wody w 
strefie stanów średnich. 

 

  



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 

2013 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 26 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r. ) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW – PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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