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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na całym obszarze obserwowano opady deszczu o dobowych sumach zwykle do 10 mm 
(bezopadowo jedynie 17 XII w zlewni poniżej Dęblina). Największe dobowe sumy opadów 
(przekraczające 20 mm) odnotowano 22 XII na obszarze zlewni świętokrzyskich dopływów 
Wisły, w zlewni Sanu oraz na obszarze Niziny Środkowomazowieckiej. W nocy 20/21 XII oraz 
21 XII w Karpatach i Górach Świętokrzyskich obserwowane były opady śniegu, które 
w Bieszczadach wystąpiły jeszcze 22 XII. Obserwowano wahania średniej dobowej 
temperatury powietrza, która najwyższe wartości osiągnęła 19 XII (8°C -10°C). Maksymalna 
dobowa temperatura powietrza była na ogół dodatnia, a wartości poniżej 0°C notowane były 
jedynie w górach oraz nocą 18/19 XII lokalnie na Niżu Polskim. Do 20 XII pokrywę śnieżną 
o grubości do 11 cm obserwowano jedynie w Tatrach i na Podhalu. 21 i 22 XII odnotowano 
przyrost pokrywy śnieżnej na wszystkich obszarach górskich w zlewni Wisły po Dęblin, 
a następnie jej topnienie. 23 XII jej największą grubość notowano w Tatrach (Kasprowy 
Wierch – 15 cm), Beskidzie Żywieckim (Rycerka Górna – 13 cm) oraz w Bieszczadach 
(Wołosate – 11 cm). 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich 
i średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin do 18 XII obserwowano najczęściej 
tendencję spadkową bądź stabilizację poziomu wody na ogół w strefie stanów niskich.  
Od 19 XII na dopływach Wisły po Dęblin obserwowany był wzrost poziomu wody 
spowodowany spływem wód opadowych, a pod koniec okresu opadowo-roztopowych. 
Poziom wody układał się wtedy w strefie stanów średnich, a od 22 XII również lokalnie 
w dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami w zlewni Nidy zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze. Lokalnie stany wody były zaburzone na skutek zwiększonych odpływów 
ze zbiorników oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano wahania oraz wzrosty poziomu wody w strefie 
wody niskiej, lokalnie na dolnej Wiśle w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły 
omawianego odcinka obserwowano głównie wzrosty poziomu wody spowodowane spływem 
wód opadowych oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – 
w strefie wody niskiej i średniej, a lokalnie w zlewni Pilicy oraz 23 XII na Krznie w strefie wody 
wysokiej. Na Pilicy w Sulejowie utrzymywało się przekroczenie stanu  ostrzegawczego. 
W wyniku opadów stany ostrzegawcze przekroczone zostały w Januszewicach na Czarnej 
Włoszczowskiej oraz w Kłudzicach na Luciąży. Na Pisie, a początkowo także lokalnie: na 
Narwi oraz w zlewni Biebrzy, stan wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. 

W zlewni Łyny i Węgorapy poziom wody początkowo układał się głównie w strefie wody 
niskiej, lokalnie na Łynie, Węgorapie oraz na Gubrze poniżej średniej niskiej z wielolecia, 
natomiast pod koniec głównie w strefie wody średniej. Notowano na ogół wzrosty poziomu 
wody, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

Na Wiśle po Tczew prognozowany jest wzrost poziomu wody: po Dęblin na ogół w dolnej 
części strefy stanów średnich, poniżej Dęblina na pograniczu strefy niskiej i średniej. W ciągu 
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najbliższych dwóch dni w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych w zlewniach: Nidy, 
Kamiennej oraz Wieprza spodziewany jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Przekroczone stany ostrzegawcze będą się utrzymywać. Na dopływach 
Wisły po Dęblin w pierwszej dobie spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów 
średnich, a w kolejnej – jego spadek. Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na dopływach Wisły poniżej Dęblina prognozowane są dalsze 
wzrosty i następnie wahania poziomu wody z możliwością dalszych lokalnych przekroczeń 
stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych. Notowane przekroczenia stanów 
ostrzegawczych w zlewni Pilicy będą się utrzymywać. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania i wzrosty w strefie wody niskiej i 
średniej, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w trakcie całego okresu obserwowano opady deszczu 
o natężeniu słabym i lokalnie o natężeniu umiarkowanym. W szczytowych partiach gór 
i miejscami w pasie powyżej 600 m n.p.m. w piątej i szóstej dobie odnotowano niewielkie 
opady śniegu powodujące kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej, która w kolejnej 
dobie ulegała tajaniu. Najistotniejsze opady objęły zlewnie górnej Odry, Olzy, Nysy Kłodzkiej, 
Kwisy, Bobru i Nysy Łużyckiej. Pokrywa śnieżna utrzymuje się obecnie jedynie w szczytowych 
partiach Beskidów oraz Karkonoszy. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu 
obserwowano w całym okresie, a w ostatnim dniu opady ciągłe o dużej intensywności. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przede wszystkim w strefie 
wody średniej i niskiej. W ostatnich trzech dobach okresu, lokalnie na kilku stacjach 
wodowskazowych w zlewniach Olzy i Bobru odnotowano strefę 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 wzrostową. Na Odrze 
środkowej, występowały wahania stanów wody początkowo z tendencją spadkową,  
a w ostatnich trzech dobach z przebiegiem wyrównanym oraz tendencją wzrostową 
w dolnym biegu. Wahania spowodowane były pracą urządzeń piętrzących oraz zmiennego 
odpływu ze zbiornika Nysa. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
ulegały wahaniom z tendencją wzrostową oraz lokalnie, w górnym biegu Olzy, Bobru, Nysy 
Kłodzkiej oraz Nysy Łużyckiej odnotowano kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty stanu wody, 
występujące na skutek intensywniejszych opadów w tych rejonach. Na pozostałym obszarze 
przebieg wyrównany stanów wody oraz niewielkie wahania z tendencją spadkową. W zlewni 
Warty obserwowano na początku okresu stabilizację stanów wody i lokalnie wahania 
spowodowane pracą zbiornika. Po wystąpieniu większych opadów deszczu i po zwiększeniu 
odpływu ze zbiornika Jeziorsko wystąpiły wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej także 
obserwowano wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stan wody będzie miał przebieg 
wyrównany z niewielką tendencją spadkową na górnej Odrze oraz nieznaczną tendencją 
wzrostową na Odrze środkowej. Większe wahania stanu wody na Odrze prognozowane 
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są poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry przewiduje się lokalne wahania stanów wody związane z opadami oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Stany wody będą się układały w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. 

W zlewni Warty i na odcinku granicznym Odry prognozowane są wzrosty stanów wody 
w strefie wody średniej i niskiej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i silne 
wiatry z sektora zachodniego. W drugiej połowie okresu przeważały silne wiatry z kierunku 
północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 12°C) notowano w połowie okresu w zachodniej części 
obszaru. Najniższe temperatury (do -1°C) notowano w pierwszej połowie okresu we 
wschodniej części obszaru. 

Najwyższe opady atmosferyczne (lokalnie do 35 mm na dobę) występowały pod koniec 
okresu.  

Omawiany okres czasu charakteryzował się zróżnicowanymi wahaniami poziomów wody. 
Stany wody na wodowskazach rzek przymorza oraz morskich, a także na Żuławach, układały 
się w na początku okresu w strefie stanów średnich i lokalnie niskich, natomiast pod koniec 
okresu w strefie stanów wysokich (lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych).  

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody (do 50 cm) zaobserwowano 20 XII na wodowskazach 
wybrzeża zachodniego. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry oraz na Żuławach, poziomy wody będą wahać się w strefie stanów wysokich 
z tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza poziomy wody będą układać się w strefie 
stanów średnich oraz wysokich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 16 grudnia - 23 grudnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 16 grudnia - 23 grudnia 2014 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 16 grudnia - 23 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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