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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W trakcie analizowanego okresu obserwowano występowanie opadu w postaci deszczu, 
deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W zlewni Narwi oraz Łyny i Węgorapy druga jego połowa 
była bezopadowa. Intensywniejsze opady w zlewni Wisły powyżej Dęblina odnotowano 21 I, 
a w zlewni środkowej i dolnej Wisły 17 I. W zlewni Wisły po Dęblin na początku okresu 
pokrywa śnieżna o charakterze ciągłym występowała jedynie w wyższych partiach Tatr, 
ze stopniowym jej zanikaniem do 18 I, a następnie ponownym jej przyrostem w Tatrach i na 
Lubelszczyźnie. Na pozostałym obszarze zlewni Wisły obserwowano przeważnie pojawienie 
się, lub przyrost już występującej pokrywy śnieżnej. W dniu 21 I największą grubość pokrywy 
śnieżnej zmierzono na Kasprowym Wierchu (51 cm), a na Niżu w Mławie (20 cm), Burzynie 
(19 cm) i Narwi (16 cm). 

Do dnia 20 I w zlewni Wisły po profil w Dęblinie obserwowano na ogół wahania stanu wody  
z przewagą spadków, w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie lokalnie obserwowano 
wzrosty na skutek opadów atmosferycznych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych.  
21 stycznia w całej zlewni zanotowano na ogół wzrosty stanu wody na skutek opadów 
deszczu, przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów 
wysokich. W dniach 14-16 I miejscami obserwowano jeszcze zanikające zjawiska lodowe. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) w pierwszej połowie omawianego okresu obserwowano wahania stanu 
wody z przewagą wzrostów, związane z opadami, ze spływem wód opadowych 
i roztopowych oraz lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w drugiej połowie 
wahania i spadki spowodowane rozwojem zjawisk lodowych na rzekach. Stan wody układał 
się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, na dopływach miejscami wysokiej. Na Bugu po 
Krzyczew do 19 I poziom wody nie ulegał większym zmianom. W dniu 20 I na skutek spływu 
wód opadowych obserwowano wzrost stanu wody, a 21 I na ogół obserwowano stabilizację 
bądź spadek stanu wody. Przez cały okres poziom wody utrzymywał się w strefie stanów 
średnich. Na Krznie w Malowej Górze obserwowano stopniowy wzrost stanu wody  
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego 19 stycznia. W dniu 20 I stan wody opadł poniżej 
stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu obserwowano pojawienie się i rozwój zjawisk 
lodowych w postaci śryżu i zlodzenia częściowego. 

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej. 
Obserwowano głównie opadanie oraz stabilizację stanu wody. Lokalnie na Narwi, Biebrzy 
oraz ich dopływach wystąpiły wzrosty stanów wody, wywołane przemieszczaniem wody  
w zlewni oraz obecnością zjawisk lodowych. W dalszym ciągu przekroczony był stan 
ostrzegawczy na Jegrzni w Rajgrodzie oraz na Biebrzy w Osowcu. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej oraz dolnej 
wysokiej, lokalnie niskiej. Obserwowano przeważnie opadanie stanu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz pojawieniem się zjawisk lodowych. 
Przekroczenie stanu ostrzegawczego obserwowano na Kanale Giżyckim w Giżycku. 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

Zjawiska lodowe w postaci całkowitej pokrywy lodowej obserwowano lokalnie na górnej 
Narwi, dolnej Biebrzy, Omulwi, Orzycu i Gubrze. Na pozostałych rzekach występowało 
zlodzenie częściowe i śryż. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnej doby na Wiśle po Dęblin oraz w zlewni Małej Wisły, Nidy, Wisłoki, Sanu 
i Wisłoka spodziewane są wzrosty stanu wody na skutek spływu wód opadowych w strefie 
stanów średnich. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowane będą 
wahania bądź spadki stanu wody w strefie stanów średnich i niskich. Punktowo poziom wody 
może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym analizowanym okresie występowały opady 
deszczu, a w ostatnich dniach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na ogół były to opady słabe, a  
w drugiej połowie okresu opady o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie, w niektórych dniach 
opady nie występowały. Najwyższe opady wystąpiły 19 i 20 stycznia. Pokrywa śnieżna 
występująca w szczytowych partiach Sudetów stopniowo zanikała. W ostatnim dniu nowa 
pokrywa śnieżna o grubości do kilku centymetrów występowała lokalnie w całej zlewni.  
W dorzeczu Warty i Odry granicznej w całym rozpatrywanym okresie zanotowano opady 
deszczu o średniej intensywności.  

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

Stan wody górnej i środkowej Odry miał przebieg wyrównany z tendencją opadania.  
W ostatniej dobie, po opadach deszczu wystąpiły wzrosty stanu wody na górnej Odrze, 
lokalnie do kilkunastu centymetrów. Na dopływach górnej i środkowej Odry stan wody 
głównie opadał z lokalnymi niewielkimi wahaniami. Lokalne wzrosty stanu wystąpiły  
w ostatnich 2 dobach. Większe zmiany zachodziły poniżej urządzeń hydrotechnicznych na 
Odrze poniżej Brzegu Dolnego i na Kłodnicy. W zlewni górnej Warty i poniżej zbiornika 
Jeziorsko opady deszczu spowodowały wzrosty stanu wody, na dopływach w zlewni Warty 
poniżej zbiornika początkowo zanotowano spadki stanu wody, a następnie po wystąpieniu 
opadów wzrosty. Na Odrze granicznej zanotowano wzrosty stanu wody. Na wodowskazie 
Widuchowa wahania stanu wody spowodowane były zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W zlewni górnej i środkowej Odry stan wody będzie opadał i ulegał wahaniom w strefach 
wody średniej i niskiej. Na dopływach Odry przewiduje się przebieg wyrównany z niewielkimi 
wahaniami w strefach wody średniej i niskiej, a lokalnie wysokiej. Ze względu na niskie 
temperatury możliwe jest wystąpienie zjawisk lodowych. W ciągu kolejnych dni w zlewni 
Warty prognozowane są wzrosty stanu, na dopływach spadki. Na Odrze granicznej 
prognozowane są wahania stanu wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały wiatry umiarkowane, okresami silne, z sektora południowo-wschodniego.  

Opady występowały niemal codziennie w niewielkich lub śladowych ilościach. Najwyższe 
dobowe sumy opadów (do 7 mm na dobę) wystąpiły w zachodniej części obszaru. Opady 
atmosferyczne obserwowano przede wszystkim w postaci opadów śniegu. Zanotowano 
maksymalnie 10 cm grubości pokrywy śnieżnej. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry, na rzekach Przymorza utrzymywały się w strefie stanów wysokich  
i średnich, wykazując stopniowy trend opadający. Na rzekach Przymorza poziomy wód 
utrzymywały się w strefie stanów średnich. Najwyższy wzrost stanu wody (30 cm) 
zanotowano w ujściowym odcinku Wisły pod koniec okresu.  

Pod koniec omawianego okresu zanotowano tworzenie się zjawisk lodowych na Zalewie 
Wiślanym (100% zlodzenia na dzień 21 I). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym Wybrzeżu przewiduje się powolny spadek poziomów wody 
w związku z przewidywanymi wiatrami z sektora wschodniego. Poziomy wód na rzekach 
Przymorza, Żuławach oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry będą utrzymywać się  
w strefie stanów średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 15 - 21 stycznia 2014 r. ) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 15 - 21 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 15 - 21 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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