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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie obserwowano na ogół niewielkie, przelotne opady deszczu o sumach 
dobowych do kilku milimetrów. W górnych partiach Karpat ujemna temperatura powietrza 
utrzymywała się całą dobę, a na pozostałym obszarze jedynie w nocy. W ciągu tygodnia 
zmniejszała się grubość pokrywy śnieżnej oraz jej zasięg. W dniu 3 XII pokrywa śnieżna 
o charakterze ciągłym notowana była: w Tatrach, na Podhalu, w Beskidach (Śląskim, 
Żywieckim i Sądeckim), Gorcach i Bieszczadach, a jej największa grubość wynosiła 72 cm na 
Kasprowym Wierchu. Na niżej położonych terenach zalegały płaty śnieżne. 

Na początku omawianego okresu w wyniku spływu wód opadowych do niżej położonych 
części zlewni zanotowano wzrost poziomu wody na Wiśle po Dęblin. Na jej dopływach 
notowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody, w strefie wody średniej lub na 
granicy wody średniej i niskiej. Na Sole poniżej kaskady zbiorników, w ujściowych odcinkach 
Dunajca i Raby, a także na Wieprzu poniżej Nielisza stan wody zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Sanu obserwowano rozwój zjawisk lodowych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano stabilizację stanu wody i jego wahania związane 
z przemieszczaniem się wód opadowych z górnych części dorzecza i pracą stopnia wodnego 
we Włocławku - w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach notowano stabilizację 
poziomu wody oraz lokalne wahania spowodowane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

Na Bugu po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody w strefie wody średniej, a na 
Krznie w Malowej Górze poziom wody wzrastał na granicy stref wody średniej i  wysokiej. 

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. Na Narwi, Biebrzy i Pisie obserwowano na ogół stabilizację stanu wody, lokalnie na 
górnej Narwi nieduże wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni. Na pozostałych 
dopływach górnej i dolnej Narwi oraz dopływach Biebrzy notowano przeważnie nieduże 
wahania stanu wody, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół nieduże wahania związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 

Prognoza: 

W ciągu nadchodzących dni na Wiśle i jej dopływach przewiduje się opadanie lub stabilizację 
poziomu wody na granicy stref wody średniej i niskiej, w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej oraz wahania na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Bugu 
po Krzyczew spodziewane są wahania poziomu wody w strefie wody średniej. Na Krznie 
w Malowej Górze poziom wody ustabilizuje się, a następnie zacznie opadać w dolnej części 
strefy wody wysokiej. Na Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację poziomu wody. 
W zlewni Narwi prognozuje się na ogół stabilizację stanu wody w obecnych strefach. 
W zlewni Łyny i Węgorapy przeważnie prognozuje się nieduże wahania stanu wody, głównie 
w strefie wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Dorzecze Odry 

W ciągu omawianego okresu w dorzeczu Odry występowały lokalne opady na ogół o małej 
wysokości i słabym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe o umiarkowanej i dość dużej 
wysokości zostały zaobserwowane w połowie okresu. Na przedgórzu i w górach występowały 
opady w postaci śniegu, które przełożyły się na krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej. 
Aktualnie zwarta pokrywa śnieżna występuje tylko w szczytowych partiach górskich.  

Stan wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów utrzymywał się na ogół 
w strefie wody niskiej i średniej. Stan wody w zlewni Odry granicznej i Warty układał się 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano przeważnie przebieg wyrównany oraz 
niewielkie wahania stanu wody. Większe zmiany stanu wody pojawiały się poniżej urządzeń 
hydrotechnicznych na środkowej Odrze - poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, na 
Kłodnicy, Rudzie, w zlewni Nysy Kłodzkiej, w zlewni Baryczy i Nysy  Łużyckiej. W zlewni Warty 
i Odry granicznej notowano spadki i wahania poziomu wody. Wyjątek stanowią wybrane 
wodowskazy na Nerze, Noteci i Obrze, na których praca urządzeń hydrotechnicznych 
spowodowała wystąpienie większych wahań stanu wody oraz przekroczenie stanu 
alarmowego na stacji Bledzew. Na Odrze granicznej na wodowskazie Widuchowa duże 
wahania stanu wody spowodowane były wystąpieniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są wahania 
stanu wody na ogół w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze granicznej przewiduje się 
nieznaczne wzrosty stanu wody. W zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja 
poziomu wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W omawianym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominował 
umiarkowany wiatr z sektora zachodniego. Najsilniejszy wiatr, mający oddziaływanie na 
wzrost poziomu wody, notowano na wybrzeżu. 

Opad dobowy na omawianym obszarze był zróżnicowany. Najwyższe jego wartości 
zanotowano w zachodniej części obszaru, w połowie omawianego okresu.  

Ogólny przebieg kształtowania stanu wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach Wiślanych, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry był bardzo 
podobny. Przez pierwsze dni poziom wody wahał się utrzymując się w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej, a po wzroście pod koniec omawianego okresu osiągnął lokalnie stan 
ostrzegawczy i alarmowy. Nagły wzrost poziomu wody spowodowany był zmianą kierunku 
wiatru na północny i zachodnio-północny oraz wzrostem jego prędkości, przy stosunkowo 
wysokim napełnieniu Bałtyku. Poziom wody na rzekach Przymorza utrzymywał się w strefie 
wody średniej i niskiej. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby przewidywany jest niewielki wzrost poziomu wody na całym 
wybrzeżu. Na pozostałym obszarze przewiduje się stabilizację poziomu wody, z tendencją 
spadkową. W kolejnych dniach, ze względu na prognozowany silny wiatr, przewiduje się  
ponowny wzrost poziomu wody w strefie brzegowej omawianego obszaru. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 27 listopada - 3 grudnia 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 27 listopada - 3 grudnia 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 27 listopada - 3 grudnia 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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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