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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie nie obserwowano znaczących opadów. Tylko lokalnie wystąpiły 
przelotne opady deszczu lub mżawki. W ciągu dnia notowano dodatnie temperatury 
powietrza, w nocy na ogół poniżej 0oC. Lokalnie na terenach górskich ujemna temperatura 
powietrza utrzymywała się przez całą dobę. Obserwowano zanikanie pokrywy śnieżnej. Dnia 
17 XII pokrywa śnieżna o charakterze ciągłym występowała w: Beskidach (Śląskim, Żywieckim 
i Sądeckim), Tatrach, na Podhalu oraz w Gorcach, Bieszczadach i Suwałkach. Największą jej 
grubość zanotowano na Polanie Chochołowskiej (66 cm). Na niżej położonych terenach 
lokalnie obserwowano płaty śnieżne. 

W dniach 11-14 grudnia na Wiśle po profil Dęblin obserwowano wzrosty stanów wody na 
kolejnych wodowskazach, w strefie stanów średnich. Wzrosty były spowodowane 
przemieszczaniem się w korycie wody, która wiązała się z opadami i topnieniem śniegu  
w dniach wcześniejszych. W pozostałych dniach na Wiśle po Dęblin występowały wahania, 
na ogół w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin w całym analizowanym 
okresie obserwowano na ogół niewielkie wahania bądź spadki stanu wody w strefie stanów 
średnich i niskich. Lokalnie stany wody były zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych 
oraz rozwijającymi się zjawiskami lodowymi.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano wahania stanu wody, na Wiśle większe, związane z pracą 
zbiornika we Włocławku i ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza - w strefie 
wody niskiej i średniej. Na dopływach lokalnie większe wahania związane były głównie  
z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na 
Pilicy w Sulejowie i na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach notowano przekroczenie 
stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano powolny wzrost poziomu wody związany  
z topnieniem śniegu, na Bugu w strefie stanów średnich, a na Krznie w Malowej Górze  
w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.  

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej, 
obserwowano głównie wzrosty stanów wody wywołane spływem wód roztopowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy wystąpiły wzrosty wywołane spływem wód roztopowych, głównie 
w strefie wody średniej, lokalnie do dolnej części strefy wody wysokiej. Lokalnie wzrosty 
zakłócone były pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu dwóch pierwszych dni okresu obserwowano zanikające zjawiska lodowe na górnej  
i środkowej Narwi, dolnej Biebrzy oraz Omulwi, w postaci śryżu i zlodzenia częściowego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły spodziewane są wahania bądź spadki stanu wody  
w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Miejscami poziom wody może zostać 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz występującymi zjawiskami lodowymi.  
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Na Narwi, Biebrzy i Pisie prognozuje się na ogół nieduże wzrosty stanów wody wywołane 
przemieszczaniem wody w zlewni, a na ich dopływach nieznaczne wahania w obecnych 
strefach wody.  

Na Bugu po Krzyczew spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów średnich.  
Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się układał w dolnej części strefy stanów 
wysokich powyżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przeważnie stabilizacja i spadki stanów wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry lokalnie notowano małe opady deszczu, tylko w zlewni 
Olzy wystąpił mały opad śniegu. Pokrywa śnieżna, utrzymująca się początkowo na obszarach 
powyżej 500-600 m n.p.m., stopniowo zanikała. Aktualnie obserwowana jest w górach 
powyżej 700 m n.p.m., a jej grubość wynosi od kilku do 30 cm na Śnieżce (Sudety) i 56 cm na 
Lysej Horze (Beskid). W dorzeczu Warty i Odry granicznej notowano opady deszczu o małej 
intensywności. Opady maksymalne wystąpiły w drugiej połowie rozpatrywanego okresu.  

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wody 
głównych dopływów górnej Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej. Poziom wody 
głównych dopływów środkowej Odry układał się na ogół w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej. Stan wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układał się w strefie wody 
niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych (Bledzew – praca 
urządzeń hydrotechnicznych). 

Odrą od Raciborza-Miedonii przemieszczała się fala wezbrania wywołanego spływem wód 
opadowo-roztopowych. W zlewniach dopływów górnej Odry stan wody opadał. W zlewniach 
dopływów środkowej Odry notowano na ogół spadki stanu wody. Lokalnie rejestrowano 
wzrosty stanu wody związane z przemieszczaniem się wód opadowo-roztopowych, 
największe na Nysie Łużyckiej. Znaczne wzrosty i wahania stanu wody związane z pracą 
zbiorników retencyjnych wystąpiły na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Kwisie. W zlewni 
Warty i Odry granicznej do Widuchowej notowano wzrosty i wahania stanu wody. Wzrosty 
na Warcie od Uniejowa wywołane były zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko. Na 
wodowskazach znajdujących się na Nerze, Noteci i Obrze praca urządzeń hydrotechnicznych 
spowodowała wystąpienie większych wahań stanu wody. Na Odrze granicznej na 
wodowskazie Widuchowa duże wahania stanu wody były skutkiem cofki.  

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się przeważnie tendencję spadkową stanu 
wody. Stan wody będzie miał wyrównany przebieg. W końcu okresu mogą wystąpić lokalne 
wzrosty stanu wody związane z prognozowanymi opadami deszczu. W ciągu kolejnych dni  
w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są wahania stanu wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. W połowie omawianego okresu 
zanotowano wzrost siły wiatru do silnego na Wybrzeżu Wschodnim. W drugiej połowie 
analizowanego okresu dominowały wiatry z kierunku południowo-zachodniego, głównie 
umiarkowane.  

Najwyższe dobowe sumy opadów nie przekraczały 12 mm i obserwowane były w połowie 
omawianego okresu, głównie w środkowej części Pomorza. Obserwowano szybki zanik 
pokrywy śnieżnej (powstałej w poprzednim tygodniu), w związku z utrzymywaniem się 
dodatniej temperatury powietrza.  

Na początku omawianego okresu poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywały się głównie 
w strefie stanów wysokich i średnich. W połowie analizowanego okresu na wschodnim 
wybrzeżu oraz na Żuławach poziomy wody zaczęły wzrastać przekraczając lokalnie  
i krótkotrwale stany ostrzegawcze. W drugiej połowie omawianego okresu obserwowano 
stopniowe spadki poziomów wody na wodowskazach morskich oraz na rzekach osłanianego 
obszaru. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni przewidywany jest stopniowy spadek poziomów wody na całym 
wybrzeżu – poziomy wody będą wahać się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza  
i Żuławach Wiślanych poziomy wód będą utrzymywać się głównie w strefie stanów średnich, 
lokalnie w strefie stanów wysokich.  

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 11 - 17 grudnia 2013r.)  
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 11 - 17 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 11 - 17 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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