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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Od 22 stycznia obserwowano ujemne wartości temperatury powietrza ze spadkami lokalnie 
poniżej -20˚C. W trakcie całego analizowanego okresu występowały miejscami niewielkie 
opady w postaci śniegu. Największe opady zaobserwowano 25 stycznia - maksymalnie 
kilkanaście cm śniegu. W związku z opadami przez cały okres na ogół obserwowano 
stopniowy wzrost grubości pokrywy śnieżnej. Jedynie w północnej części analizowanego 
obszaru opadów niemal nie notowano, lokalnie obserwowano śladowe sumy opadu oraz 
nieznaczne zmniejszenie się grubości pokrywy śnieżnej. 28 stycznia największą grubość 
pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach na Kasprowym Wierchu 62 cm; w Bieszczadach 
w Cisnej 24 cm i w miejscowości Wysokie 28 cm, w Mławie i Wyszkowie 22 cm, w Burzynie 
18 cm oraz Narwi 14 cm. 

W analizowanym okresie na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół wahania stanu wody 
z  lokalnymi wzrostami powodowanymi piętrzeniem wody przez lód oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin przez cały okres na ogół 
obserwowano wahania stanu wody, w strefie wody średniej i niskiej. Lokalnie obserwowane 
były większe wzrosty w wyniku piętrzenia wody przez lód, miejscami do dolnej strefy wody 
wysokiej. Na skutek zatorów lodowych na Nidzie w Pińczowie oraz Czarnej Staszowskiej 
w Staszowie zostały przekroczone stany ostrzegawcze.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano wahania stanu wody spowodowane rozwojem zjawisk 
lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody 
średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Lokalnie na Pilicy przekroczone zostały stany 
ostrzegawcze, a na Wdzie w Czarnej Wodzie stan alarmowy. Zjawiska lodowe w postaci śryżu 
i lodu brzegowego wystąpiły lokalnie na Wiśle oraz na większości jej dopływów; w postaci 
pokrywy lodowej – na Wiśle w rejonie zbiornika we Włocławku, w zlewni Bugu, na Jez. 
Jeziorak oraz lokalnie: na Pilicy, Wkrze, Bzurze, Welu i Brdzie. 

W zlewni Bugu po Krzyczew na skutek rozwijających się zjawisk lodowych w analizowanym 
okresie obserwowano wahania stanu wody z lokalnymi większymi wzrostami, maksymalnie 
75 cm we Włodawie, 26 stycznia. Poziom wody układał się w strefie wody średniej. Na Krznie 
w Malowej Górze do 27 stycznia obserwowano stopniowy wzrost stanu wody 
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Obecnie poziom wody ustabilizował się w dolnej 
części strefy wody wysokiej, powyżej stanu ostrzegawczego.  

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się w strefie wody dolnej wysokiej, lokalnie 
średniej. Obserwowano rozwój zjawisk lodowych, do wykształcenia całkowitej pokrywy 
lodowej, na skutek czego na Narwi, Biebrzy oraz Pisie obserwowano głównie wahania 
i wzrosty stanu wody, punktowo z przekroczeniami stanu ostrzegawczego, a na Jegrzni 
w Rajgrodzie powyżej stanu alarmowego. Na dopływach Narwi oraz dopływach Biebrzy 
obserwowano przeważnie spadki, lokalnie zakłócone rozwojem zjawisk lodowych. W zlewni 
dolnej Łyny obserwowano spadki zakłócone zjawiskami lodowymi. W pozostałej części zlewni 
Łyny oraz w zlewni Węgorapy, na skutek rozwoju zjawisk lodowych (do całkowitej pokrywy 
lodowej) notowano głównie wahania, lokalnie wzrosty stanu wody, na ogół w dolnej strefie 
wody wysokiej. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnej doby w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są wahania stanu wody na 
ogół w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w dolnej części strefy wody wysokiej. Na 
całym obszarze miejscami mogą wystąpić wzrosty stanu wody na skutek dalszego rozwoju 
zjawisk lodowych, na ogół w strefie wody średniej, punktowo do dolnej części strefy wody 
wysokiej. Stany wody mogą być zaburzone także na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody, 
związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.  

Na Bugu spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody średniej oraz na granicy strefy 
wody średniej i dolnej części strefy wody wysokiej. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody 
będzie się układał powyżej stanu ostrzegawczego. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy prognozowana jest głównie 
stabilizacja i opadanie stanu wody. Lokalnie zjawiska lodowe powodować mogą powodować 
wzrosty stanu wody do i w dolnej strefie wody wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym analizowanym okresie występowały opady. 
Z początku były to opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w kolejnych dniach tylko opady 
śniegu. W pierwszych dniach okresu były to opady umiarkowane o słabym natężeniu, 
a następnie małe o małym natężeniu. Notowano lokalny przyrost pokrywy śnieżnej. Obecnie 
obserwowana jest ciągła pokrywa śnieżna o grubości od 1 cm do 38 cm (w zlewni Bobru). 
W  dorzeczu Warty i Odry granicznej na początku i pod koniec omawianego okresu 
zanotowano opady deszczu o małej intensywności.   

Stan wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów układał się w strefie wody 
średniej i niskiej, tylko lokalnie na dopływach w strefie wody wysokiej, z miejscowymi 
przekroczeniami stanu ostrzegawczego. Od 23 stycznia w wyniku niskich temperatur 
powietrza rozpoczął się rozwój zjawisk lodowych na rzekach. Początkowo zjawiska lodowe  
wystąpiły w zlewni Baryczy - śryż 10%;  w następnym dniu również w zlewni Bobru - lód 
brzegowy i śryż 10-30%, a 25 stycznia zjawiska lodowe notowano na Odrze - lód brzegowy 
i śryż 20%, a na rzekach w pozostałych zlewniach - lód brzegowy i śryż do 90%,. W kolejnych 
dniach lokalnie utworzyła się pokrywa lodowa. W dorzeczu Warty i Odry granicznej stan 
wody w rzekach układał się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w strefie wody 
wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Na rzekach pojawiły się zjawiska lodowe: 
śryż 10-80%; śryż i lód brzegowy 10-70%; lód brzegowy 10-40% oraz stała pokrywa lodowa 
na Odrze granicznej i lokalnie na Warcie i dopływach. 

Stan wody górnej i środkowej Odry ulegał wahaniom. Na dopływach górnej i środkowej Odry 
notowano również wahania stanu wody w wyniku zjawisk lodowych na rzekach. Większe 
zmiany zachodziły poniżej urządzeń hydrotechnicznych na: Odrze poniżej Brzegu Dolnego, 
Kłodnicy, Oławie, Bystrzycy, Nysie Kłodzkiej, Bobrze i Baryczy. W dorzeczu Warty 
obserwowano wahania stanu wody spowodowane występowaniem na rzekach zjawisk 
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lodowych. Spadki stanu wody poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były zmniejszeniem 
odpływu ze zbiornika, a wahania stanu wody na Odrze granicznej od Słubic tworzeniem się 
stałej pokrywy lodowej. 

Prognoza: 

W zlewni górnej i środkowej Odry stan wody będzie ulegał wahaniom w strefie wody 
średniej i niskiej. Na dopływach Odry przewiduje się również wahania w strefie wody 
średniej i niskiej, tylko lokalnie wysokiej. Od połowy okresu wahania stanu wody mogą być 
większe, powodowane opadami deszczu i zasilaniem z topniejącej pokrywy śnieżnej. W ciągu 
kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są wahania stanu wody spowodowane 
występowaniem zjawisk lodowych. Na Odrze granicznej po utworzeniu się stałej pokrywy 
lodowej prognozowana jest stabilizacja stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo Wschodnim 
dominował wiatr umiarkowany, okresami silny, z sektora wschodniego i południowo-
wschodniego.  

W rozpatrywanym okresie opady atmosferyczne występowały niemal codziennie 
w  niewielkich lub śladowych ilościach. Opady atmosferyczne obserwowano w postaci 
opadów śniegu. W ciągu omawianego okresu zanotowano maksymalnie 11 cm grubość 
pokrywy śnieżnej.  

Od początku okresu poziomy wody na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim oraz 
Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza utrzymywały się 
w strefie wody średniej i niskiej, ze stopniowym trendem opadającym. Na rzekach Przymorza 
poziomy wody utrzymywały się w strefie wody średniej.  

Podczas analizowanego okresu notowano znaczny rozwój zjawisk lodowych na Zalewie 
Wiślanym, Szczecińskim, Zatoce Puckiej oraz w portach całego omawianego obszaru. 
W drugiej połowie okresu obserwowane także znaczny rozwój zjawisk lodowych na rzekach, 
szczególnie w ujściowym odcinku Wisły. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym wybrzeżu przewiduje się dalszy, powolny spadek poziomu 
wody w związku z przewidywanym wiatrem z sektora wschodniego i południowo-
wschodniego. Poziomy wody na rzekach Przymorza, Żuławach oraz szczególnie w ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry mogą lokalnie wzrastać w związku z rozwojem zjawisk lodowych 
i ryzykiem powstania zatorów lodowych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 22 - 28 stycznia 2014r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 22 - 28 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 22 - 28 stycznia 2014r.) 
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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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