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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Przelotne opady deszczu obserwowano w drugiej części omawianego okresu, 
intensywniejsze w dniu 4 i 5 I. Za dnia na ogół notowano temperatury dodatnie, a w nocy 
temperatura oscylowała wokół 0oC. Pod koniec okresu zaznaczył się wzrost temperatury - na 
większości obszaru przez całą dobę notowano temperaturę powyżej 0oC. W dniu 7 I pokrywa 
śnieżna o charakterze ciągłym notowana była jedynie w wyższych partiach Tatr, największą 
jej grubość pomierzono na Kasprowym Wierchu i wyniosła ona 26 cm.  

W zlewni Wisły po profil w Dęblinie obserwowano stabilizację bądź spadek poziomu wody  
w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Wraz ze wzrostem temperatury, pod koniec omawianego okresu 
notowano zanik zjawisk lodowych.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) początkowo obserwowano opadanie i stabilizację stanu wody, następnie wahania  
z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej, na  
dopływach miejscami w strefie wody wysokiej.   

W zlewni Bugu na początku okresu obserwowano niewielkie wahania poziomu wody  
w strefie stanów średnich, jednak pod koniec okresu zaznaczył się wzrost poziomu wody  
w strefie stanów średnich. Na Krznie w Malowej Górze pod koniec omawianego okresu 
notowano wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich. 

W ciągu pierwszych dni w zlewni Narwi obserwowano stabilizację oraz spadki stanów wody, 
głównie w strefie wody średniej, a lokalnie na Narwi i Biebrzy w dolnej strefie stanów 
wysokich. Od 5 I na skutek spływu wód opadowych notowano wzrosty poziomu wody, 
lokalnie do dolnej strefy stanów wysokich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przez pierwsze dni obserwowano przeważnie stabilizację stanów 
wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody 
średniej. Od 5 I, w wyniku spływu wód opadowych, notowano wzrosty, na Gubrze do dolnej 
strefy stanów wysokich, na Węgorapie do granicy strefy stanów średnich i dolnej części 
strefy stanów wysokich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są wahania, bądź spadki 
stanu wody w strefie stanów średnich i niskich. Punktowo poziom wody może zostać 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody, 
związane ze spływem wód opadowych i lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych  
- w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, a miejscami wysokiej.  

W zlewni Bugu spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody oraz wahania w strefie stanów 
średnich, a na Krznie w Malowej Górze – w dolnej części strefy stanów wysokich. 
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W zlewni Narwi prognozuje się na ogół wahania stanów wody wywołane przemieszczaniem 
wody w zlewni oraz spływem wód opadowych po prognozowanych opadach deszczu.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania stanów wody wywołane 
przemieszczaniem wody w zlewni, pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych po prognozowanych opadach deszczu. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w niemal całym analizowanym okresie występowały 
miejscami umiarkowane opady deszczu. W dniach 4-5 I wystąpiły opady o umiarkowanej 
wysokości. W szczytowych partiach gór występowały opady śniegu z deszczem, które 
spowodowały niewielki przyrost pokrywy śnieżnej na Śnieżce. Aktualnie pokrywa śnieżna 
obserwowana jest na dwóch stacjach - Śnieżka (34 cm) oraz Lysa Hora (13 cm). W całym 
dorzeczu Warty i Odry granicznej w drugiej połowie rozpatrywanego okresu zanotowano 
opady deszczu o dużej intensywności. Największy opad wystąpił na stacji opadowej 
Dobryszyce (Widawka). 

Stany wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów układały się w strefach 
stanów średnich i niskich, tylko lokalnie w strefie wody wysokiej. Po wystąpieniu opadów 
deszczu stany wody wzrosły i obecnie dominuje strefa stanów średnich, lokalnie niskich 
(szczególnie na ciekach górskich). Stany wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układały 
się w strefach wody od niskiej do średniej, lokalnie wysokiej . 

Do połowy analizowanego okresu stany wody górnej i środkowej Odry miały przebieg 
wyrównany z tendencją do niewielkiego opadania. Istotne zmiany zachodziły jedynie poniżej 
urządzeń hydrotechnicznych na Odrze i Kłodnicy. Dobowe wzrosty spowodowane opadami 
deszczu wystąpiły 5 i 6 I, głównie w zlewniach prawostronnych, nizinnych dopływów (Barycz, 
Widawa, Stobrawa) oraz w zlewniach górskich (Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy i Nysy 
Łużyckiej). W zlewni Warty i Odry granicznej w pierwszej połowie okresu notowano spadki 
stanów wody. Wzrosty w drugiej połowie spowodowane były wystąpieniem opadów 
deszczu.  

  Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby w zlewniach dopływów Odry przewiduje wzrosty na dolnych 
odcinkach rzek, gdzie wzrosty już wystąpiły. Następnie opadanie stanów wody. Stany wody 
utrzymywać się będą w strefach wody średniej i niskiej. Na Odrze górnej i środkowej na 
odcinku skanalizowanym możliwe są wahania oraz nieznaczne wzrosty poniżej ujść 
dopływów. Stany wody utrzymywać się będą w strefach wody średniej, lokalnie niskiej.  
W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są wzrosty stanów wody. Na Odrze 
granicznej wahania stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo- 
Wschodnim dominowały wiatry umiarkowane z kierunku południowo-wschodniego. Pod 
koniec okresu na tym obszarze wiatr zmienił kierunek na południowo-zachodni, nad 
Bałtykiem Południowym jego siła stopniowo wzrastała. 

W pierwszej połowie okresu zanotowano śladowy opad dobowy lub jego brak. Najwyższe 
dobowe sumy opadów nie przekraczały 10 mm i obserwowane były w drugiej połowie 
okresu, głównie w zachodniej części rozpatrywanego obszaru.  

Poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry, utrzymywały się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie 
wysokich. Na rzekach Przymorza poziomy wód wahały się w strefie stanów średnich oraz 
niskich.  

Najwyższe wzrosty stanów wód zanotowano w drugiej połowie rozpatrywanego okresu po 
zmianie kierunku i siły wiatru, głównie we wschodniej części obszaru.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym Wybrzeżu, po przejściowym spadku stanów wód, 
przewidywane są wzrosty poziomów, w związku z wiatrem z kierunku zachodniego do 
północno-zachodniego.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 - 7 stycznia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 1 - 7 stycznia 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 1 - 7 stycznia 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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