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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W mijającym okresie notowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem, oraz śniegu. Największe 
sumy dobowe wystąpiły dnia 3 i 4 I. W ciągu tygodnia obserwowano stopniowe obniżanie się 
średniej dobowej temperatury powietrza. Na początku omawianego okresu w ciągu dnia na 
ogół notowano dodatnie temperatury powietrza (które powodowały miejscami dalszy zanik 
pokrywy śnieżnej), a w nocy były to temperatury w okolicach 0°C. Pod koniec okresu już na 
całym obszarze notowano ujemne temperatury powietrza. W górach obserwowano 
stopniowy przyrost pokrywy śnieżnej. Dnia 8 I jej maksymalna grubość wyniosła: 78 cm  
w Dolinie 5 Stawów, 18 cm w Beskidzie Śląskim, 42 cm w Bieszczadach. Temperaturę 
minimalną -21,5°C odnotowano w Jabłonce 8 I, maksymalną 11,8 oC w Dobczycach 3 I. 

W ciągu niemal całego okresu w zlewni Wisły, Łyny i Węgorapy obserwowano przeważnie 
wzrosty oraz wahania stanów wody, spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych 
oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. 
Odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na Liwcu i na Czarnej (Włoszczowskiej). 
Jedynie w pierwszych i ostatnich dniach w zlewni górnej Wisły, Narwi, Łyny i Węgorapy 
notowano opadanie oraz stabilizację stanów wody. Na rzekach obserwowano nadal zjawiska 
lodowe głównie w postaci lodu brzegowego i śryżu, a lokalnie całkowitej pokrywy lodowej 
oraz kry. 

Prognoza: 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w omawianym okresie notowano przeważnie małe  
i umiarkowane opady atmosferyczne o słabym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe opadów 
zanotowano w dniach 4/5 I i 6/7 I, były to na ogół opady dość duże o słabym natężeniu  
a tylko lokalnie duże o umiarkowanym natężeniu. Przeważnie notowano opady śniegu  
w wyższych partiach gór, na pozostałym obszarze były to opady deszczu. Opady śniegu na 
całym obszarze notowano tylko w dn. 6/7 I. W omawianym okresie początkowo pokrywa 
śnieżna utrzymywała się w szczytowych partiach górskich, po opadach w dn. 6/7 I 
występowała na całym obszarze. W ostatnim dniu jej grubość wahała się od kilku do 44 cm.  
W dorzeczu Warty i dolnej Odry zaobserwowano wystąpienie opadów deszczu o małej 
wysokości, a w końcowym okresie opadów śniegu. Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 
10 cm. 
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Stany wody w dorzeczu Odry układały się początkowo w strefie wody średniej i niskiej,  
w drugiej połowie okresu w strefie wody średniej, miejscami dolnej wysokiej i niskiej. Stany 
wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody niskiej i średniej, miejscami w strefie 
wody wysokiej.  

Na początku omawianego okresu stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry opadały 
oraz miały przebieg wyrównany. Później w związku z opadami deszczu oraz topnieniem 
pokrywy śnieżnej wystąpiły kilkudziesięciu- i kilkunastocentymetrowe wzrosty w zlewni 
górnej Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru i Nysy Łużyckiej oraz przekroczenia stanów 
ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. W całym okresie wahania notowane były poniżej 
urządzeń hydrotechnicznych, przeważnie na środkowej Odrze, Kłodnicy, dopływach Baryczy. 
W dorzeczu Warty obserwowano niewielkie wzrosty stanów wody. Na dolnej Odrze na 
odcinku od Widuchowej do Gryfina wahania stanów wody spowodowane były zjawiskiem 
cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu Odry przewiduje się wahania stanów wody związane  
z przemieszczania się fal wezbrania. Następnie prognozowana jest stabilizacja i nieznaczne 
spadki. Od czwartku przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej, w związku  
z prognozowanymi opadami śniegu.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej części omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora zachodniego, głównie silne. W połowie omawianego 
okresu przeważały wiatry z sektora północnego (okresami sztormowe), a pod koniec drugiej 
części tygodnia wiatry zmieniły kierunki na wschodnie, głównie silne. 

 Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie w  ilościach śladowych lub  
z niewielkimi sumami dobowymi (rzędu kilku milimetrów). Najwyższe opady dobowe 
zanotowano na Pomorzu Zachodnim, w dniu 2 I i wynosiły maksymalnie 7,4 mm  
w Kołobrzegu.  W związku z utrzymywaniem się dodatnich średnich temperatur dobowych 
odnotowano brak pokrywy śnieżnej podczas omawianego okresu. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym wahały się  
w strefie stanów średnich. W dniu 5 I na większości wodowskazów odnotowano 
krótkotrwałe wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich. Na wodowskazach rzek 
omawianego obszaru poziomy wody stany wody wahały się w strefie stanów średnich  
i wysokich (przeważnie w strefie stanów średnich).  

W dniu 5 I odnotowano krótkotrwały wzrost poziomów wody powyżej stanów 
ostrzegawczych w Gdańsku Porcie Północnym, Nowym Dworze Gdańskim (Święta) i Tujsku 
(Szkarpawa) w  związku wystąpieniem sztormu z kierunku północnego. 

Za wyjątkiem Zalewu Wiślanego, który był zalodzony w stosunkowo niewielkim procencie  
(z tendencją zanikania tych zjawisk), w ciągu omawianego tygodnia nie obserwowano zjawisk 
lodowych na pozostałym obszarze w związku z utrzymywaniem się dodatnich średnich 
temperatur dobowych.  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, ze względu na przewidywane silne wiatry z sektora północnego,  
w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do morza oraz na 
Żuławach Wiślanych przewiduje się wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich.  

 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie  2- 8 stycznia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów ( 2- 8 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  2- 8 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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Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
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Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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