
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
2 grudnia – 9 grudnia 2014 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

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

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 2 grudnia - 9 grudnia 2014 r.) .............. 5 

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

(w okresie 2 grudnia - 9 grudnia 2014 r.) ........................................................................................ 6 

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

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 2 grudnia - 9 grudnia 2014 r.) ........... 7 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Do 5 XII obserwowano na ogół wahania bądź wzrosty średnich dobowych temperatur 
z przedziału ok. (-8˚C)-(-2˚C) do około (-3˚C)-(-2˚C), po 5 XII notowano zwykle wzrosty 
temperatur do zakresu (-1˚C)-(+2˚C). Przez prawie cały okres nie notowano znaczących 
opadów atmosferycznych, występowały jedynie punktowe bądź lokalne opady deszczu 
i deszczu ze śniegiem. Opady obejmujące cały obszar zlewni Wisły po Dęblin, zlewnię Bugu 
po Frankopol oraz lokalnie zlewnię Narwi i dopływów dolnej Wisły odnotowano dopiero 
8 XII. 

Pokrywę śnieżną obserwowano jedynie w Tatrach i lokalnie w zlewni Narwi. Maksymalna 
wysokość pokrywy śnieżnej w dniu 9 XII wyniosła 14 cm na stacji w Morskim Oku. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody, a na rzekach w jej zlewni 
obserwowany był spadek bądź stabilizacja poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich 
i niskich. Lokalnie stany wody były zaburzone na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych 
i rozwijających się zjawisk lodowych.  

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku na ogół stabilizację 
i spadki stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia 
wodnego we Włocławku – w strefie wody niskiej, lokalnie na dolnej Wiśle w średniej. 

Na dopływach Wisły omawianego odcinka obserwowano na ogół stabilizację i spadki stanu 
wody. Tylko w zlewni Bugu, na Wkrze oraz w zlewni środkowej i dolnej Narwi wystąpiły 
większe wahania, lokalnie wzrosty, wywołane zjawiskami lodowymi. Stan wód układał się 
w strefie wody niskiej i średniej; na Pisie i lokalnie w zlewni Biebrzy poniżej średniej niskiej 
z wielolecia; lokalnie w zlewni Pilicy w strefie wody wysokiej z utrzymującym się 
przekroczeniem stanu  ostrzegawczego w Sulejowie.  

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano na ogół wahania stanów wody w strefie wody niskiej, 
lokalnie z tendencją spadkową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwojem 
zjawisk lodowych. Miejscami na Łynie, Gubrze i Węgorapie stan wody układał się poniżej 
średniej niskiej z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu następnych trzech dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowana 
jest stabilizacja poziomu wody bądź niewielkie spadki w strefie stanów średnich i niskich. 
Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
rozwijającymi się zjawiskami lodowymi na rzekach. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się na ogół stabilizację stanu wody - w strefie 
wody niskiej, lokalnie na dolnej Wiśle w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły 
omawianego rejonu prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wahania, związane z 
występowaniem zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Przekroczenie 
stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie będzie się utrzymywało. 
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W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, w strefie wody niskiej, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz zjawiskami lodowymi. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry w pierwszej części okresu obserwowano lokalnie małe opady deszczu 
o słabym natężeniu, a we wschodniej części regionu powyżej 700 m n.p.m. notowano 
umiarkowane opady śniegu, tworzące pokrywę śnieżną o grubości 5-8 cm. W połowie okresu 
zanotowano opady deszczu o małej wysokości i słabym natężeniu, które wystąpiły  na całym 
obszarze dorzecza. Pod koniec okresu tylko miejscami obserwowano słabe opady deszczu, 
a wysoko w górach słabe opady śniegu. W szczytowych partiach Sudetów utrzymuje się 
obecnie niewielka pokrywa śnieżna do 4 cm, a w szczytowych partiach Beskidów notuje się 
ślad pokrywy. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu obserwowano jedynie 
w drugiej połowie okresu i były to opady o małej intensywności.  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przede wszystkim w strefie 
stanów średnich i niskich tylko miejscami wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały 
się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody 
średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. 

Na górnej Odrze stany wody ulegały niewielkim wahaniom z tendencją do opadania. 
Na środkowej Odrze występowały lokalne, większe wahania stanów wody, wynikające 
z pracy urządzeń piętrzących oraz zmiennego odpływu ze zbiornika Nysa. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody na ogół utrzymywały się bez zmian lub 
ulegały niewielkim wahaniom z tendencją opadania. Lokalne, większe wahania stanów  wody 
związane były z gospodarką wodną na zbiornikach retencyjnych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w zlewniach: Kłodnicy, Dramy, Osobłogi, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej, 
Bystrzycy, Widawy, Baryczy, Bobru i Kwisy. W zlewni Warty obserwowano wahania i spadki 
stanów wody. Na dopływach Warty poniżej zbiornika Jeziorsko lokalne wahania stanów 
wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
występowały spadki stanów wody. Poniżej Widuchowej występowały wahania stanów wody 
spowodowane zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane jest 
utrzymywanie się stanów wody bez istotnych zmian. Utrzymywać się będzie słaby trend 
opadania stanów. Lokalnie mogą wystąpić większe wahania stanów wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Warcie prognozowane są spadki i wahania stanów wody. 
Na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora 
południowego. W pierwszej i na początku drugiej połowy okresu były to słabe i umiarkowane 
wiatry z kierunku południowo-wschodniego, natomiast w kolejnych dniach wiatry z kierunku 
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południowo-zachodniego. Na wschodnim wybrzeżu, w drugiej połowie okresu, wiał silniejszy 
wiatr. 

Najwyższe temperatury (powyżej 4°C) notowano 8 i 6 XII na stacjach Zalewu Szczecińskiego 
oraz Wybrzeża. Najniższe temperatury, dochodzące do niemal -9°C, zanotowano między 2 a 
3 XII. 

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie, w niewielkich ilościach, głównie w drugiej 
połowie okresu. Najwyższe sumy dobowe opadów wyniosły zaledwie 6,5 mm (stacja Łeba). 

Na stacjach w obrębie Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry oraz na stacjach zlokalizowanych 
w zachodniej części Zatoki Gdańskiej poziomy wody układały się przeważnie w strefie stanów 
niskich. Na stacjach morskich i w ujściowym odcinku Wisły poziomy wód oscylowały między 
strefą stanów niskich, a strefą stanów średnich. Na Żuławach oraz na Zalewie Wiślanym w 
pierwszej połowie okresu poziomy wody wahały się w strefie stanów niskich, a w kolejnych 
dniach oscylowały między strefą stanów niskich a średnich. Na rzekach Przymorza poziomy 
wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (stacja Lębork na 
rzece Łebie oraz stacja Tychówko na rzece Parsęcie). 

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody, wynoszący ponad 29 cm,  zaobserwowano 8 XII na 
stacjach wybrzeża wschodniego – Łeba i Ustka. 

Prognoza: 

W najbliższych dwóch dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Wisły i Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza przewiduje się niewielki 
spadek dotychczasowych poziomów wody.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 2 grudnia - 9 grudnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 2 grudnia - 9 grudnia 2014 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 grudnia - 9 grudnia 2014 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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