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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Na obszarze zlewni Wisły powyżej Dęblina 6 i 7 II w ciągu dnia obserwowane były 
temperatury powyżej 0oC. W pozostałym okresie na ogół notowano temperatury poniżej 0oC 
w ciągu całej doby. Opady w postaci śniegu obserwowano do czwartku włącznie na całym 
analizowanym obszarze. W pozostałym okresie opady, także w postaci śniegu, występowały 
jedynie lokalnie. Na ogół w pierwszych dniach obserwowano przyrost pokrywy śnieżnej, a od 
soboty jej stopniowe zanikanie. Jedynie miejscami, na skutek lokalnych opadów 
obserwowano przyrost. W dniu 12 II największą grubość pokrywy śnieżnej zaobserwowano 
w Tatrach, z maksimum na Kasprowym Wierchu - 189 cm. W pozostałej części Karpat 
największe wartości notowane były w Beskidzie Żywieckim (Laliki - 45 cm), w Beskidzie 
Niskim (Blechnarka - 83 cm) oraz w Bieszczadach (Wołosate - 76 cm). Poza Karpatami wysoką 
pokrywę pomierzono w górach Świętokrzyskich (Św. Krzyż - 51 cm) oraz w Lublinie - 22 cm. 
Na obszarze zlewni Wisły poniżej Dęblina notowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem,  
a pod koniec okresu  śniegu, powodującego wzrost pokrywy śnieżnej. Ostatniego dnia 
wynosiła maksymalnie 23 cm w Suwałkach, 18 cm w Narwi, 16 cm Kozienicach. 

W ciągu omawianego okresu w zlewni Wisły na ogół obserwowano spadki poziomu wody. 
W zlewni Wisły po Dęblin początkowo stan wody układał się przeważnie w strefie stanów 
średnich i wysokich (z lokalnym przekroczeniem stanów ostrzegawczych). Stopniowo stany 
wody opadły do strefy stanów średnich i niskich (jedynie lokalnie na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich). Lokalnie stan wody były zaburzony na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew lokalnie notowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan wody układał się początkowo  
w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej, pod koniec okresu na pograniczu  wody wysokiej 
i średniej. Na Bugu po Krzyczew przez cały omawiany okres obserwowano dalszy wzrost 
poziomu wody, w strefie wody wysokiej, z dalszymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. 
Na dzień 12 II na całym odcinku Bugu od granicy państwa po profil Krzyczew przekroczone 
były stany ostrzegawcze. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody utrzymywał się powyżej 
stanu alarmowego. Wzrosty oraz wahania w strefie wody średniej i wysokiej, z lokalnymi 
przekroczeniami stanów ostrzegawczych, związane z piętrzeniem przez zjawiska lodowe,  
w ciągu omawianego okresu obserwowano również w zlewni środkowej i górnej Narwi.  
W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. 
W ciągu całego omawianego okresu obserwowano przeważnie opadanie stanów wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły po Dęblin na rzekach obserwowano stopniowy rozwój zjawisk lodowych  
w postaci śryżu, zlodzenia częściowego lub całkowitego. W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-
Tczew zjawiska lodowe w postaci śryżu i zlodzenia częściowego występowały lokalnie na 
niektórych dopływach Wisły (w zlewniach Bugu, Wkry i Drwęcy). Na Wiśle poniżej ujścia 
Narwi notowano spływ kry. W ostatnim dniu omawianego okresu lód brzegowy 
obserwowano lokalnie na Liwcu, śryż w ujściu Narwi, pokrywa lodowa utrzymywała się na 
Bugu. W zlewni Narwi powyżej Zambsk Kościelnych obserwowano zanik zjawisk lodowych. 
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Ostatniego dnia okresu całkowita pokrywa lodowa występuje na środkowej Biebrzy,  
a  częściowe zlodzenie lokalnie na Narwi oraz górnej i dolnej Biebrzy. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew spodziewane są dalsze spadki stanu wody 
bądź stabilizacja w aktualnych strefach. Na Bugu po profil Krzyczew prognozuje się 
stabilizację, bądź kilkucentymetrowe wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy 
przekroczonych stanach ostrzegawczych na całym odcinku. Na Krznie w Malowej Górze 
poziom wody dalej będzie się układał powyżej stanu alarmowego. Na stany wody mogą mieć 
wpływ rozwijające się zjawiska lodowe oraz praca urządzeń hydrotechnicznych (zlewnia 
Wisły). 

 

Dorzecze Odry 

W pierwszym dniu omawianego okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały 
małe i umiarkowane, lokalnie dość duże, w górach lokalnie duże, opady śniegu o natężeniu 
słabym i umiarkowanym, lokalnie silnym. W dalszej części okresu notowano na ogół małe  
i umiarkowane, a powyżej 700 m n.p.m. umiarkowane, lokalnie dość duże, opady śniegu.  
W pierwszym dniu okresu średnie dobowe temperatury powietrza układały się jeszcze  
powyżej 0°C, w ciągu kolejnych dni średnie dobowe temperatury powietrza obniżyły się do  
-4,7°C. Pokrywa śnieżna pojawiła się na nowo w obszarach poniżej 300 m n.p.m. W ciągu 
całego  okresu nastąpił powolny przyrost pokrywy śnieżnej w całym profilu. Aktualnie 
pokrywa śnieżna występuje na obszarze do 300 m n. p. m. od śladu do 7 cm. W przedziale  
300-600 m n.p.m. od 1 do 8 cm, w dorzeczu górnej Odry do 42 cm. Na obszarach do  
800 m n.p.m. do 17 cm w Sudetach i do 64 cm w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w obszarach 
powyżej 800 m n.p.m. od 60 do 104 cm (Śnieżka) i do 122 cm na Lysej Horze. W całym 
okresie w dorzeczu Warty i dolnej Odry zaobserwowano wystąpienie opadów deszczu  
i śniegu o małej intensywności. Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 3 cm w Żarkach. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się początkowo w strefach wody średniej  
i wysokiej, pod koniec okresu na ogół w strefach wody średniej i niskiej. Stany wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej i niskiej. 
Stany wody w dorzeczu Warty i dolnej Odry układały się w strefach wody średniej i wysokiej 
z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych. Lokalnie stany wody układały się  
w strefie niskiej. Ochłodzenie spowodowało opadanie stanów wody w całym dorzeczu górnej 
i środkowej Odry. Odrą od Cigacic przemieszczała się fala wezbrania opadowo-roztopowego 
przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i lokalnie alarmowych. Wahania stanów wody 
spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych i regulacją odpływu ze zbiorników. 
Zjawisk lodowych na rzekach nie notowano, lokalnie pojedynczo utworzył się niewielki lód 
brzegowy (10-30 %) w zlewniach Bobru i Olzy. Na Warcie i na niektórych dopływach 
obserwowano wzrosty stanów wody spowodowane przechodzeniem fali wezbraniowej, 
następnie stabilizację i w końcowym okresie spadki stanów wody. Na dolnej Odrze na 
odcinku od Słubic do Widuchowej także następowało przemieszczanie się fali wezbraniowej. 
W końcowym okresie nastąpiła stabilizacja stanów wody. Zjawisk lodowych nie odnotowano. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Odry i Warty prognozowane są niewielkie spadki  
i stabilizacja stanów wody  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Przez większość omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora zachodniego, głównie umiarkowane, okresami silne. Pod koniec 
omawianego okresu dominowały wiatry z sektora wschodniego, głównie umiarkowane. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie ze śladowymi lub kilkumilimetrowymi 
sumami dobowymi. Najwyższe opady (do 8 mm) odnotowano w dniu 5 II. Na większości 
posterunków notowano występowanie kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej (najgrubszą 
warstwę pokrywy śnieżnej odnotowano w Sierakowie i Ustce – 7 cm). 

Podczas omawianego okresu, poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie 
Wiślanym wahały się głównie w strefie stanów średnich. W związku z występowaniem 
wiatrów głównie z sektora zachodniego obserwowano stopniowy wzrost napełnienia Bałtyku 
i poziomów wody na wodowskazach morskich. Pod koniec omawianego okresu 
obserwowano stopniowy spadek napełnienia Bałtyku. Na Żuławach Wiślanych poziomy wody 
wahały się głównie w strefie stanów wysokich i średnich. Na rzekach Przymorza poziomy 
wody wahały się głównie w strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych. 

Przez większą część okresu obserwowano tendencję powolnego zanikania zjawisk lodowych. 
Zjawiska lodowe utrzymują się nadal na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym. 
 

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 opadać (co będzie mieć związek z dominacją cyrkulacji wschodniej), ale 
nadal będą wahać się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza przewiduje się 
utrzymanie poziomów wody w strefie stanów wysokich i średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie  6 - 12 lutego 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie  6 - 12 lutego 2013 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  6 - 12 lutego 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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Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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