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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W omawianym okresie występowały nieduże, przelotne opady: w pierwszych dniach deszczu 
i deszczu ze śniegiem, następnie deszczu. Notowano na ogół wzrost średniej dobowej 
temperatury powietrza, która pod koniec okresu wynosiła około  2°C - 3°C. 

Od połowy okresu lokalnie występująca pokrywa śnieżna stopniowo zmniejszała się i na 
koniec okresu poza górami nie była notowana, bądź występowała w wysokości kilku 
centymetrów z przerwami. Maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej ostatniego dnia okresu 
wynosiła 10 cm w Tatrach na Morskim Oku. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody, a na rzekach w jej zlewni 
obserwowano spadki bądź stabilizację 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 profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
obserwowano głównie stabilizację poziomu wody – w strefie wody niskiej, lokalnie na dolnej 
Wiśle w strefie wody średniej. Okresowo poniżej ujścia Narwi notowano niewielkie 
(maksymalnie 15 cm) wahania stanu wody związane z pracą stopni wodnych w Dębem i we 
Włocławku. Na dopływach Wisły obserwowano stabilizację poziomu wody oraz lokalne 
wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie w zlewni Pilicy w strefie wody wysokiej. Na Pilicy w Sulejowie utrzymywało się 
przekroczenie stanu  ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu zaznaczyły się na ogół wahania poziomu wody związane głównie 
z występowaniem zjawisk lodowych, głównie w strefie stanów niskich.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody niskiej i średniej; na Pisie oraz lokalnie 
na Narwi i w zlewni Biebrzy poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół 
stabilizację stanu wody, lokalnie zakłóconą zanikającymi zjawiskami lodowymi. W zlewni 
górnej Narwi i górnej Biebrzy w drugiej połowie okresu odnotowano wzrosty wywołane 
spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie 
na Łynie, Węgorapie oraz na Gubrze poniżej średniej niskiej z wielolecia. Notowano na ogół 
wahania stanów wody, na Gubrze z tendencją wzrostową, wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz lokalnie zanikającymi zjawiskami lodowymi.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowane 
są początkowo wahania, a następnie na ogół stabilizacja poziomu wody 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 profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
przewiduje się głównie stabilizację stanu wody - w strefie wody niskiej, lokalnie na dolnej 
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Wiśle w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu prognozowana jest 
stabilizacja poziomu wody z możliwością lokalnych wahań związanych głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie 
będzie się utrzymywało. 

W zlewni Bugu prognozuje się wahania poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację stanów wody. Lokalnie w zlewni 
górnej Narwi wzrosty i wahania w obecnych strefach, wywołane przemieszczaniem wody 
w zlewni oraz spływem wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, w strefie wody niskiej, wywołane 
głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych dwóch dniach okresu obserwowano 
lokalnie małe opady deszczu o słabym natężeniu, a w szczytowych partiach gór (powyżej 
800 m n.p.m.) niewielkie opady śniegu powodujące kilkocentymetrowy przyrost pokrywy 
śnieżnej. W kolejnych czterech dniach opady o zróżnicowanej intensywności występowały 
na całym obszarze dorzecza. Przeważały opady o natężeniu słabym i umiarkowanym, 
natomiast lokalnie w górskich odcinkach zlewni górnej Odry, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, 
Kaczawy, Kwisy, Bobru i Nysy Łużyckiej notowano opady deszczu o natężeniu umiarkowanym 
i silnym oraz słabe opady śniegu. W ostatniej dobie okresu obserwowano lokalnie słabe 
opady deszczu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się obecnie w szczytowych partiach Beskidów 
oraz Karkonoszy. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu o małej intensywności 
obserwowano prawie w całym rozpatrywanym okresie. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przede wszystkim w strefie 
wody średniej i niskiej, lokalnie, poniżej zbiorników retencyjnych Niedów, Mietków oraz 
Nysa w strefie wody wysokiej. 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 Odrze środkowej, 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 zbiorniach retencyjnych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w zlewniach: Kłodnicy, Dramy, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, 
Widawy, Baryczy, Bobru, Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. 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 wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stan wody będzie miał przebieg 
wyrównany z niewielką tendencją spadkową. Większe wahania stanu wody na Odrze 
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prognozowane są poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry przewiduje się lokalne wahania stanów wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie poniżej zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej, 
Bystrzycy i Bobrze.  

Na Warcie prognozowane są niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. Na Odrze 
granicznej prognozowane są wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry 
z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. We wschodniej części obszaru 
w pierwszej połowie okresu notowano silne i umiarkowane wiatry, a w kolejnych dniach 
wiatr tracił na swej sile – był słaby i umiarkowany. 

Najwyższe temperatury (powyżej 8°C) notowano 12 i 13 XII głównie na stacjach Zalewu 
Szczecińskiego oraz Wybrzeża. Na wszystkich stacjach obszaru zanotowano minusowe 
temperatury, głównie w pierwszej połowie okresu. 

Opady atmosferyczne występowały przeważnie w pierwszej oraz pod koniec drugiej połowy 
okresu. Najwyższe sumy dobowe opadów nie przekroczyły 13 mm. 

Na stacjach w obrębie Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry oraz na stacjach Wybrzeża 
w pierwszej połowie poziomy wody układały się przeważnie w strefie stanów niskich. 
W kolejnych dniach poziomy wody oscylowały między strefą stanów niskich a strefą stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza, ujściu Wisły, na stacjach Zalewu Wiślanego oraz Żuław 
poziomy wód początkowo wahały się w strefie stanów niskich, a w kolejnych dniach 
notowano tendencje wzrostową. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody, wynoszący ponad 35 cm,  zaobserwowano 13 XII na 
stacjach wybrzeża zachodniego. Spowodowane było to zmianą siły i kierunku wiatru. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza przewiduje się niewielki wzrost 
dotychczasowych poziomów wody.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 grudnia - 16 grudnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 9 grudnia - 16 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 9 grudnia - 16 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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