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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu obserwowano opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, lokalnie 
intensywne. Największe opady wystąpiły 8, 9 i 13 stycznia. Na początku analizowanego 
okresu obserwowany był stopniowy wzrost temperatury powietrza, a pod koniec notowany 
był jej ponowny spadek. Pod koniec okresu miejscami obserwowano pojawienie się bądź 
przyrost pokrywy śnieżnej. W dniu 14 I największa jej grubość była notowana na Turbaczu 
(47 cm) oraz na Kasprowym Wierchu (30 cm). 

W analizowanym okresie na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody na 
granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin obserwowana była na 
ogół tendencja spadkowa lub stabilizacja poziomu na ogół na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Nieznaczny wzrost poziomu wody odnotowano jedynie 10 stycznia w zlewni Małej 
Wisły, na skutek spływu wód opadowych. Lokalnie poziom wody był zaburzany pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

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

Na Bugu po Krzyczew obserwowane były wahania poziomu wody w strefie stanów średnich, 
a na Krznie w Malowej Górze - w dolnej części strefy stanów wysokich. 

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej. 
Obserwowano głównie wzrosty, lokalnie wahania stanów wody wywołane spływem wód 
opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. 9 stycznia został przekroczony stan 
ostrzegawczy na Jegrzni w Rajgrodzie, natomiast 14 stycznia na Biebrzy w Osowcu. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej oraz dolnej 
wysokiej, lokalnie niskiej. Obserwowano przeważnie wzrosty oraz wahania stanów wody, 
spowodowane spływem wód opadowych, przemieszczaniem wody w zlewni oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 11 stycznia przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano 
na Kanale Giżyckim w Giżycku, natomiast 12 stycznia na Gubrze w Prośnie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły prognozowane są wahania poziomu wody w strefie 
wody niskiej, na granicy strefy stanów niskich i średnich, w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. Miejscami – głównie na mniejszych dopływach – możliwy jest wzrost poziomu 
wody, na ogół w strefie stanów średnich, spowodowany prognozowanymi opadami deszczu  
i spływem wód opadowych. Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

W zlewni Bugu w ciągu najbliższych dni spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie 
stanów średnich, a na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się układał w dolnej 
części strefy stanów wysokich. 
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W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi prognozuje się na ogół stabilizację oraz opadanie 
stanów wody, w obecnych strefach wody.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania stanów wody spowodowane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w niemal całym analizowanym okresie występowały 
miejscami opady najczęściej deszczu, deszczu ze śniegiem, a w szczytowych partiach gór 
śniegu. W dniach 9-10 stycznia wystąpiły opady o umiarkowanej wysokości. W szczytowych 
partiach gór opady śniegu spowodowały niewielki przyrost pokrywy śnieżnej na Śnieżce,  
w Zieleńcu i Jakuszycach. Aktualnie pokrywa śnieżna obserwowana jest na Śnieżce (33 cm), 
na Lysej Horze (9 cm), w Jakuszycach (4 cm) i Zieleńcu (2 cm). W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej w całym rozpatrywanym okresie zanotowano opady deszczu o małej 
intensywności.  

Stan wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów układał się w strefie stanów 
średnich i niskich, tylko lokalnie w strefie wody wysokiej. Stan wody w dorzeczu Warty i Odry 
granicznej układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.  

Stan wody górnej i środkowej Odry miał przebieg dość wyrównany z tendencją do opadania. 
Na dopływach górnej i środkowej Odry stan wody przeważnie wykazywał tendencję 
spadkową z niewielkimi lokalnymi wahaniami. Większe zmiany zachodziły jedynie poniżej 
urządzeń hydrotechnicznych na Odrze poniżej Brzegu Dolnego oraz na Kłodnicy, Dramie, 
Bystrzycy i Baryczy. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko zwiększanie odpływu 
spowodowało wzrost stanu wody, na dopływach w zlewni Warty zanotowano wahania stanu 
wody. Na Odrze granicznej zanotowano wzrosty stanów wody. Na wodowskazie Widuchowa 
wahania stanów wody spowodowane były zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W zlewni górnej i środkowej Odry stan wody będzie ulegał wahaniom w strefie wody 
średniej i niskiej. Na dopływach Odry przewiduje się przebieg wyrównany z niewielkimi 
wahaniami. Stan wody utrzymywać się będzie w strefie wody średniej i niskiej.  
W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są niewielkie 
spadki i stabilizacja stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo 
Wschodnim dominowały wiatry umiarkowane z kierunku południowo-zachodniego.  
W kolejnych dniach wiatr zmienił siłę (do 20 m/s na środkowym wybrzeżu) i kierunek (na 
północno-zachodni), co spowodowało podwyższenie poziomu wód głównie na wybrzeżu. 
Pod koniec analizowanego okresu siła wiatru znacznie osłabła, a kierunek był zmienny.  

W rozpatrywanym okresie opady deszczu występowały niemal codziennie. Ponadto pod 
koniec okresu zanotowano opady śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej w części wschodniej 
osłanianego obszaru wynosiła do 2 cm, w części środkowej - do 1 cm.  
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Od początku omawianego okresu poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza 
wykazywały trend wzrostowy. Najwyższy wzrost stanu wody zanotowano na wschodnim 
wybrzeżu. Spowodowane było to intensywnymi opadami deszczu, zmianą siły i kierunku 
wiatru na północno-zachodni przy stosunkowo wysokim napełnieniu Bałtyku.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym wybrzeżu przewiduje się powolny spadek poziomu wody. 
Stany wód na rzekach Przymorza powinny utrzymać się w strefie stanów średnich, lokalnie 
wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 8 - 14 stycznia 2014r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 8 - 14 stycznia 2014r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 8 - 14 stycznia 2014r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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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