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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie w ciągu dnia na ogół notowano temperatury dodatnie, w nocy około 
lub poniżej 0oC, jedynie w górnych partiach Karpat ujemna temperatura powietrza 
utrzymywała się przez całą dobę. W ciągu całego analizowanego okresu notowano opady 
deszczu ze śniegiem oraz śniegu, większe 6-8 XII w zlewni Łyny i Węgorapy (pow. 10 mm) 
oraz 9 XII opady deszczu o największym natężeniu w woj. śląskim i małopolskim (do 
kilkudziesięciu milimetrów). W dniu 10 XII pokrywa śnieżna o charakterze ciągłym notowana 
była: od Mazur i Suwalszczyzny przez Podlasie po Wyżynę Lubelską oraz w Beskidach 
(Śląskim, Żywieckim i Sądeckim), Tatrach, na Podhalu,  a także w Gorcach i Bieszczadach. 
Największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano na Polanie Chochołowskiej 76 cm, a na 
Niżu w Suwałkach 25 cm. 

Na początku omawianego okresu w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół stabilizację lub 
nieznaczny spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie poziom wody 
był zaburzany przez pracę urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwijające się zjawiska lodowe. 
Pod koniec omawianego okresu (9, 10 XII) w wyniku opadów deszczu oraz spływu wód 
opadowo-roztopowych na wszystkich dopływach Wisły po Dęblin notowano wzrost poziomu 
wody na ogół w strefie stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Punktowo i krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy na Koszarawie w profilu 
Pewel Mała oraz na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej. Na Wiśle wzrost poziomu wody do 
górnej części strefy stanów średnich notowano powyżej ujścia Nidy. Poniżej ujścia Nidy po 
profil Dęblin obserwowano niewielkie wahania poziomu wody na granicy strefy stanów 
średnich i niskich. 

Na Wiśle od Dęblina do ujścia Narwi obserwowano głównie spadki w strefie wody niskiej, 
poniżej ujścia Narwi wahania związane głównie z pracą stopni wodnych w Dębem i we 
Włocławku, w strefie wody średniej. Na dopływach notowano stabilizację poziomu wody 
oraz wahania spowodowane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Na Bugu obserwowano nieduże wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich. Pod koniec opisywanego okresu wystąpił wzrost poziomu wody 
na Bugu w Krzyczewie do górnej części strefy stanów średnich, a na Krznie w Malowej Górze 
do dolnej części strefy stanów wysokich. Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się 
przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. W zlewni Narwi obserwowano na ogół 
wahania oraz nieznaczne wzrosty stanów wody wywołane opadami atmosferycznymi oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni. Lokalnie na dopływach Biebrzy notowano nieduże spadki 
stanów wody. 

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

Pod koniec okresu lokalnie obserwowano pojawienie się zjawisk lodowych. 10 XII 
występowały one na górnej i środkowej Narwi, dolnej Biebrzy oraz Omulwi w postaci śryżu  
i zlodzenia częściowego. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych na Wiśle po Dęblin 
prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów średnich. Na dopływach Wisły po 
Dęblin w ciągu najbliższej doby spodziewane są wzrosty poziomu wody w ich ujściowych 
odcinkach, przeważnie do górnej części strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części 
strefy stanów wysokich. W kolejnych dobach na dopływach Wisły po Dęblin zaznaczy się 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie stany wód mogą zostać zaburzone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwijającymi się zjawiskami lodowymi. 

W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew przewiduje się wahania stanu wody związane 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. Lokalnie w zlewni Narwi nieduże wzrosty stanów wody w obecnych strefach.  
W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich, a na Krznie w Malowej Górze poziom wody układał się będzie w dolnej części strefy 
stanów wysokich. W zlewni Łyny i Węgorapy przeważnie nieduże wahania, głównie w strefie 
wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W ciągu omawianego okresu, począwszy od trzeciej doby, w dorzeczu górnej i środkowej 
Odry występowały opady atmosferyczne. Początkowo występowały lokalnie, w postaci 
opadów śniegu, a ich sumy dobowe były małe i umiarkowane. W rezultacie pokrywa śnieżna 
zalegała w niemal całym profilu wysokościowym, w szczytowych partiach gór jej miąższość 
przekraczała 50 cm. W ciągu dwóch ostatnich dni wystąpiły wielkoobszarowe opady deszczu 
ze śniegiem i deszczu o dużych sumach dobowych. Wraz ze wzrostem temperatury wpłynęły 
one na zanikanie pokrywy śnieżnej do wysokości 600 m n.p.m. oraz zmniejszenie jej 
miąższości w górach. Obecnie pokrywa śnieżna występuje w Sudetach Zachodnich  
i Środkowych oraz w Beskidzie Śląsko-Morawskim, najgrubsza na stacji Lysa Hora - 70 cm.  
W całym analizowanym okresie w dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady 
deszczu i śniegu. Maksymalna wartość pokrywy śnieżnej wyniosła 24 cm (8 XII, posterunek 
Piła). 

Stan wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów przez większość okresu 
układał się w strefie stanów niskich i średnich. Po opadach 8-9 XII proporcja ta została 
zachwiana na korzyść strefy stanów średnich, a stan wody na części stacji wodowskazowych 
znalazł się w strefie stanów wysokich. Stan wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układał 
się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez większość okresu obserwowano przede wszystkim 
stabilizację w przebiegu stanów wody. Lokalnie na Odrze w wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych występowały znaczne, ale krótkotrwałe wahania stanów wody. Po 
opadach 8-9 XII w całej zlewni wystąpiły wzrosty stanów wody. Znaczne dobowe wzrosty 
zaobserwowano na ciekach górskich i podgórskich zlewni górnej Odry i Olzy, Nysy Kłodzkiej, 
Bobru, Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. Lokalnie przekroczone zostały stany alarmowe  
i ostrzegawcze. Największe dobowe wzrosty wystąpiły na Witce (Ręczyn 135 cm,  
Ostróżno 157 cm, przekroczony stan alarmowy). Na początku analizowanego okresu  
w zlewni Warty i Odry granicznej notowano spadki i wahania stanu wody. Po wystąpieniu 
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opadów deszczu i opadów śniegu, a następnie po wzroście temperatury powietrza 
zanotowano na całym obszarze wzrosty stanu wody. Na wodowskazach znajdujących się na 
Nerze, Noteci i Obrze praca urządzeń hydrotechnicznych spowodowała wystąpienie 
większych wahań poziomu wody. Na Odrze granicznej na wodowskazie Widuchowa duże 
wahania stanu wody spowodowane były wystąpieniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze prognozuje się przemieszczanie się fali 
wezbraniowej poniżej Raciborza. Na dopływach początkowo dalsze wzrosty w zlewniach 
górskich, spowodowane zasilaniem cieków wodami roztopowymi, na dolnych odcinkach 
dopływów początkowo wzrosty, później opadanie stanu wody. W nizinnych zlewniach 
dopływów środkowej Odry niewielkie wahania i opadanie stanu wody. W ciągu kolejnych dni 
w zlewni Warty prognozowane są wzrosty poziomu wody. Na Odrze granicznej wahania 
stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas pierwszej połowy omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. W drugiej połowie 
analizowanego okresu zanotowano huraganowe wiatry z kierunku północno-zachodniego. 
Najsilniejsze porywy (powyżej 30 m/s) notowano na środkowym wybrzeżu. 

Na omawianym obszarze maksymalne wartości opadu dobowego przekraczały 18 mm. 
Zaobserwowano je w środkowej i wschodniej części obszaru. W drugiej połowie 
analizowanego okresu zanotowano opady śniegu. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej 
wynosiła do 35 cm w środkowej części obszaru (Goręczyno).  

Na początku analizowanego okresu poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywały się  
w strefie stanów średnich oraz wysokich. Po zmianie siły i kierunku wiatru na północno-
zachodni poziomy wód na osłanianym obszarze zaczęły wzrastać osiągając stany 
ostrzegawcze oraz alarmowe. Poziom wody na rzekach Przymorza utrzymywał się w strefie 
stanów średnich i niskich. W ostatniej dobie omawianego okresu zaobserwowano 
stopniowy, powolny wzrost poziomu wody w rzekach Przymorza. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni przewidywany jest wzrost poziomu wody na rzekach Przymorza  
i Żuławach Wiślanych z powodu zasilenia przez wody roztopowe. Na wybrzeżu poziom wody 
będzie się wahać w strefie stanów średnich i wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 4 - 10 grudnia 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 4 - 10 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 4 - 10 grudnia 2013r.) 
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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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