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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W południowej części omawianego obszaru temperatury powietrza na ogół utrzymywały się 
poniżej, bądź w okolicy 0oC, natomiast pod koniec analizowanego okresu nastąpiło 
ocieplenie. W części centralnej w ciągu dnia występowały dodatnie temperatury powietrza,  
a w nocy oraz w drugiej połowie okresu ujemne, natomiast na północy temperatury ujemne. 
W mijającym okresie notowano przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. 
Obserwowano stopniowy przyrost pokrywy śnieżnej. Dnia 15 stycznia jej maksymalną 
grubość zanotowano w Tatrach, z maksimum na Kasprowym Wierchu – 96 cm,  
w pozostałych częściach Karpat w Beskidzie Żywieckim (Istebna-Stecówka – 55 cm) oraz  
w Beskidzie Niskim (Blechnarka – 47 cm), a także w Mławie 17 cm oraz w Białymstoku 13 cm. 

W ciągu omawianego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Narwi i Bugu stan wody  
w rzekach układał się na ogół w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 
Obserwowano na ogół stabilizację bądź spadki poziomu wody. Lokalnie zaznaczyły się 
wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych – na Wiśle i jej dopływach oraz 
występowaniem zjawisk lodowych – na Narwi i jej dopływach. Dnia 11 stycznia na Jegrzni  
w Rajgrodzie został przekroczony stan ostrzegawczy. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew w minionym okresie obserwowano 
wahania stanu, lokalnie większe, spowodowane spływem wód roztopowo-opadowych oraz 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie  
niskiej i wysokiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej  
i wysokiej. W pierwszych dniach omawianego okresu obserwowano głównie opadanie, 
lokalnie wahania stanów wody na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. Pod koniec 
notowano już tylko wahania oraz wzrosty stanów wody na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych oraz ponownego rozwoju zjawisk lodowych. 

W ciągu omawianego okresu obserwowano ponowny rozwój zjawisk lodowych. Ostatniego 
dnia tygodnia występują one głównie w postaci śryżu i lodu brzegowego oraz całkowitej 
pokrywy lodowej. Ponadto 15 stycznia na Sanie w Jarosławiu wystąpił zator lodowy. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin oraz w zlewni Narwi i Bugu spodziewana 
jest na ogół stabilizacja bądź spadki poziomu wody w aktualnych strefach. Nieznaczne 
wahania mogą wystąpić w zlewni Sanu, co będzie spowodowane topniejącą pokrywą 
śnieżną. W zlewni Wisły na odcinku Dęblin - Tczew, Łyny i Węgorapy przewiduje się wahania 
stanu wody spowodowane rozwojem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. W związku  
z możliwością ponownego tworzenia się pokrywy lodowej lokalnie możliwe są większe 
wzrosty stanu spowodowane utrudnieniami w przepływie wody.  
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Dorzecze Odry 

Początkowo w zachodniej i środkowej części dorzecza środkowej Odry występowały małe  
i umiarkowane, lokalnie dość duże, opady deszczu. We wschodniej części dorzecza 
środkowej Odry i w dorzeczu górnej Odry notowano przeważnie umiarkowane i dość duże 
opady śniegu. Od 11 stycznia w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały słabe  
i umiarkowane, lokalnie dość silne opady śniegu. W dorzeczu Warty i dolnej Odry notowano 
opady śniegu. W omawianym okresie nastąpił przyrost pokrywy śnieżnej. Aktualnie jej 
grubość w dorzeczu górnej i środkowej Odry wynosi: w obszarach do 600 m n.p.m. od 5 do 
48 cm (Istebna-Wieś), w obszarach powyżej 600 m n.p.m. od 22 do 68 cm (Śnieżka).  
W dorzeczu Warty i dolnej Odry maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 18 cm 
(Częstochowa). Maksymalne dobowe temperatury powietrza od 11 stycznia układały się 
poniżej 0ºC. 

Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej. Stany wody głównych dopływów 
górnej i środkowej Odry układały się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie i przejściowo  
w strefie wody wysokiej. Stany wody w rzekach dorzecza Warty i dolnej Odry układały się  
w strefach wody niskiej i średniej, miejscami w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. 

W pierwszej części omawianego okresu występowały wzrosty stanów wody spowodowane 
opadami deszczu. Lokalnie w zlewniach Kaczawy, Baryczy, Bobru i Nysy Łużyckiej notowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Czernej Wielkiej przekroczenie stanu 
alarmowego. W drugiej części okresu stany wody opadały. Lokalnie występowały wahania 
stanów wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Ujemne temperatury 
powietrza spowodowały rozwój zjawisk lodowych na rzekach w postaci śryżu i lodu 
brzegowego. W dorzeczu Warty obserwowano wahania i wzrosty stanów wody. Na dolnej 
Odrze na odcinku od Widuchowej do Gryfina wahania stanów wody spowodowane były 
zjawiskiem cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano wzrosty stanów 
wody. Na rzekach zlewni Warty występują zjawiska lodowe w postaci śryżu 10-50% i lokalnie 
pokrywy lodowej. 

 Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się przeważnie opadanie i stabilizację 
stanów wody oraz dalszy rozwój zjawisk lodowych na rzekach do utworzenia się pokrywy 
lodowej. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Warty spodziewane są wahania stanów wody 
wywołane zjawiskami lodowymi. Na dolnej Odrze przewiduje się stabilizację i nieznaczne 
spadki stanów wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora północnego, głównie silne i sztormowe. W drugiej 
połowie przeważały wiatry z sektora południowego, głównie umiarkowane. Opady 
atmosferyczne występowały niemal codziennie z niewielkimi sumami dobowymi, za 
wyjątkiem okresu 10-11 stycznia, kiedy dobowe sumy opadu sięgały kilkunastu milimetrów. 
Najwyższe opady dobowe zanotowano na Pomorzu Zachodnim. Największe opady śniegu 
odnotowano w dniach 11-12 stycznia (pokrywa śnieżna rzędu 20 cm). 
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Podczas pierwszej połowy analizowanego okresu poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce 
Gdańskiej i Zalewie Wiślanym wahały się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych,  
w drugiej połowie natomiast w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza podczas 
analizowanego okresu stany wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich 
(przeważnie w strefie stanów średnich).  

W związku ze sztormowymi wiatrami z sektora północnego w dniach 10-12 stycznia 
odnotowano wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych (lokalnie powyżej 
stanów alarmowych) na Zalewie Szczecińskim, wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Wiślanym oraz 
na Żuławach Wiślanych. 

W związku z występowaniem ujemnych średnich temperatur dobowych Zalew Wiślany jest 
obecnie zlodzony w 100%. Pod koniec analizowanego okresu obserwowano także stopniowy 
rozwój zjawisk lodowych na Zalewie Szczecińskim oraz w portach wzdłuż całego Wybrzeża.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na rzekach Przymorza oraz na Żuławach Wiślanych stany wody będą 
wahać się w strefie stanów średnich, lokalnie z tendencją wzrostów do strefy stanów 
wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 9 - 15 stycznia 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 9 - 15 stycznia 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 9 - 15 stycznia 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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