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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Na omawianym obszarze notowano ujemne temperatury powietrza (jedynie  
w województwie podkarpackim i lubelskim pod koniec omawianego okresu w ciągu dnia 
obserwowano temperatury dodatnie). Występowały opady śniegu, śniegu z deszczem oraz 
marznącego deszczu. W ciągu minionego okresu miejscami pokrywa śnieżna wzrosła o kilka 
centymetrów. Jej największą grubość na dzień 29 stycznia zmierzono w Tatrach, z maksimum 
na Kasprowym Wierchu 107 cm, w Mławie 28 cm, w Białymstoku i Narwi 22 cm. 

Wzrosty stanu wody do górnej części strefy stanów średnich, spowodowane opadami 
deszczu oraz spływem wód roztopowych zanotowano w zlewniach Wisłoki, Sanu, Wisłoka 
oraz Wieprza. Na Sanie w Jarosławiu w związku z piętrzeniem wody przez lód, przez cały 
okres stan wody utrzymywał się w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Wiśle po Dęblin 
oraz na pozostałych jej dopływach stan wody układał się na ogół w strefach stanów średnich 
i niskich. Obserwowano wahania poziomu wody spowodowane przeważnie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz utrzymującymi się zjawiskami lodowymi.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi) 
obserwowano wahania stanu z przewagą wzrostów, spowodowane rozwojem zjawisk 
lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody 
średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.  

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. 
Obserwowano przeważnie opadanie oraz stabilizację stanów wody, często zakłócone 
wahaniami wywołanymi zjawiskami lodowymi. Na środkowej i dolnej Pisie na skutek rozwoju 
zjawisk lodowych wystąpiły wzrosty w strefie wody wysokiej, z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego w Dobrymlesie.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. 
Notowano wahania stanów wody spowodowane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych 
oraz obecnością zjawisk lodowych, jedynie na Gubrze cały czas notowano opadanie stanu 
wody. 

Na rzekach miejscami obserwowano rozwój zjawisk lodowych. Ostatniego dnia omawianego 
okresu występowały one w postaci całkowitej pokrywy lodowej, a także zlodzenia 
częściowego i śryżu.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w związku z prognozowaną dodatnią temperaturą powietrza oraz 
opadami deszczu, a co za tym idzie topnieniem pokrywy śnieżnej, w zlewni Wisły (szczególnie 
w górnym biegu jej karpackich dopływów), spodziewane są wzrosty stanów wody w strefie 
stanów wysokich i średnich, z lokalnym przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a nawet 
alarmowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się głównie wahania, a następnie wzrosty stanów 
wody, na skutek spływu wód opadowo-roztopowych. 
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Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie omawianego okresu w całym dorzeczu Odry występowały małe 
i umiarkowane opady śniegu. Lokalnie, w dorzeczach górnej Odry, Bobru i Nysy Kłodzkiej, 
były one dość duże. W drugiej połowie w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały 
opady śniegu, natomiast w dorzeczu dolnej Odry i Warty obserwowano opady śniegu 
z deszczem o małej intensywności. Pokrywa śnieżna zwiększała się o grubość śniegu świeżo 
spadłego przeważnie w tempie 1-5 cm na dobę (lokalnie do 10 cm), jednak w wyniku 
osiadania, a także topnienia pod koniec omawianego okresu (kiedy temperatura wzrosła 
powyżej 0°C) jej sumaryczna wartość tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzednio 
omawianego okresu. We wtorek 29 stycznia jej miąższość wynosiła: w obszarach do 600 m 
n.p.m. od 4 do 45 cm (Istebna), w obszarach powyżej do 1000 m n.p.m. do 55 cm (Zieleniec). 
W szczytowych partiach Karkonoszy i Beskidu Śląsko-Morawskiego zmierzono pokrywę 
śnieżną powyżej 80 cm. W dorzeczu Warty i dolnej Odry maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 30 cm (Bobry). 

Stany wody górnej i środkowej Odry oraz głównych dopływów układały się w strefach wody 
średniej i niskiej. Na początku omawianego okresu obserwowane były również dość liczne 
stany w strefie wody wysokiej (10% stacji), jednak z upływem czasu opadały i znalazły się  
w strefie stanów wody średniej. W dorzeczu Warty i dolnej Odry stany wody w rzekach 
układały się w strefach wody niskiej i średniej, miejscami w strefie wody wysokiej. 

W ciągu omawianego okresu na większości cieków obserwowano występowanie zjawisk 
lodowych, głównie w postaci lodu brzegowego oraz śryżu. Całkowita pokrywa lodowa 
występowała na Odrze skanalizowanej, lokalnie środkowej oraz na dolnej na odcinku od 
Gozdowie do Gryfina. Całkowitą pokrywę lodową zanotowano również w dorzeczu Kwisy, 
natomiast w dorzeczu Kaczawy wystąpił zator lodowy, który spowodował lokalne, znaczne 
podpiętrzenie stanów wody. W związku ze zjawiskami lodowymi obserwowano duże dobowe 
wzrosty na Warcie i dolnej Odrze rzędu 90-100 cm oraz mniejsze na dopływach rzędu 
10-20 cm. Lokalnie przekroczone zostały stany alarmowe i ostrzegawcze. Pod koniec 
omawianego okresu, w wyniku zanikania zjawisk lodowych wystąpiły większe spadki oraz 
wahania stanów wody (rzędu 20-30 cm). W wyniku pracy zbiorników Nysa i Niedów oraz 
urządzeń hydrotechnicznych na Odrze w Brzegu Dolnym oraz na Kłodnicy w Dzierżnie 
wystąpiły dobowe wahania stanów wody o kilkadziesiąt centymetrów. 

Prognoza: 

W związku z prognozowanymi roztopami i opadami deszczu w dorzeczu górnej i środkowej 
Odry początkowo wystąpią wzrosty stanów wody (lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych) 
i przemieszczanie się fal wezbrania roztopowego. Lokalnie możliwe utrudnienia w przepływie 
wody spowodowane zjawiskami lodowymi. W drugiej części okresu przewiduje się wahania 
stanów wody z tendencją opadania. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Warty i dolnej Odry 
spodziewane są wahania stanów wody wywołane zjawiskami lodowymi i roztopami. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo 
-Wschodnim przeważały wiatry z sektora wschodniego, głównie umiarkowane, okresami 
silne. W drugiej połowie, przeważały natomiast wiatry z sektora południowego, głównie 
silne. Na omawianym obszarze, opady atmosferyczne występowały niemal codziennie 
z niewielkimi, śladowymi sumami dobowymi (maksymalnie rzędu 2-3 milimetrów). 
Najgrubsza pokrywa śnieżna utrzymywała  się w Goręczynie (do 26 cm). 

Podczas pierwszej połowy omawianego okresu, poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, 
w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich, a następnie  
w drugiej połowie, w strefie stanów niskich. W związku z występowaniem wiatrów z sektora 
wschodniego oraz południowego podczas omawianego okresu obserwowano stopniowy 
spadek napełnienia Bałtyku i poziomów wody na wodowskazach morskich. Na rzekach 
Przymorza i Żuławach Wiślanych poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich. 

W ciągu omawianego okresu zjawiska lodowe występowały w basenach portowych wzdłuż 
całego Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, Zatoce Puckiej i Zalewie Wiślanym z wyraźną 
tendencją rozwoju tych zjawisk. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się, że stany wody 
będą stopniowo wzrastać, ale nadal będą wahać się w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza oraz na Żuławach Wiślanych przewidywany jest wzrost poziomów wody do strefy 
stanów wysokich (lokalnie powyżej) w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz 
przewidywanymi opadami deszczu. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 23 - 29 stycznia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 23 - 29 stycznia 2013 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 23 - 29 stycznia 2013 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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