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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W pierwszej połowie omawianego okresu obserwowano lokalnie słabe opady śniegu,  
w drugiej opady deszczu i deszczu ze śniegiem o dobowych sumach do kilkunastu mm.  
W ciągu dnia obserwowano na ogół dodatnią temperaturę powietrza, w nocy oscylowała 
ona wokół 0°C. Lokalnie temperatura nocą spadała poniżej 0°C. Występujące opady deszczu 
oraz dodatnia temperatura powietrza powodowały na ogół topnienie pokrywy śnieżnej, 
jedynie po opadach śniegu w rejonach górskich (10-11 II) nastąpił wzrost jej grubości. W dniu 
11 II największą grubość pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów  
66 cm oraz na Kasprowym Wierchu 65 cm. Poza Tatrami pokrywa śnieżna nie przekraczała 
lokalnie kilku cm.  

W dniach 5-8 II w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadki lub stabilizację stanu 
wody w strefie stanów średnich i niskich, zakłócane lokalnie wskutek piętrzenia wody przez 
lód oraz pracę urządzeń hydrotechnicznych. W dniach 9-11 II notowano na ogół wzrost 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich (lokalnie w górnej części strefy 
stanów średnich), wywołany opadami deszczu oraz stopniowym topnieniem pokrywy 
śnieżnej. Na Sanie w profilu Zatwarnica w dniach 5-9 II utrzymywał się zator lodowy 
powodujący piętrzenie stanu wody. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) w pierwszej części omawianego okresu obserwowano wahania i spadki 
stanu wody. W następnych dniach notowano wzrosty, które były powodowane spływem 
wód opadowo-roztopowych. Większe wahania związane były również ze zjawiskami 
lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Miejscami i okresowo notowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Pilicy w Białobrzegach przekroczony był stan 
alarmowy. Stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Zjawiska 
lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego stopniowo zanikały, a pokrywa lodowa 
utrzymywała się lokalnie na: dolnej Wiśle, Bugu, Liwcu i Wkrze.  

Na Bugu po Krzyczew i Krznie w Malowej Górze na skutek utrzymujących się zjawisk 
lodowych obserwowano wahania stanu wody z lokalnymi wzrostami. Poziom wody układał 
się na granicy strefy stanów średnich i wysokich, a w Dorohusku został przekroczony stan 
ostrzegawczy (7 II poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego). Obecnie poziom wody 
ustabilizował się w górnej części strefy stanów średnich.  

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się głównie w górnej strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. W pierwszej połowie okresu w zlewni Narwi obserwowano opadanie oraz 
stabilizację stanów wody, miejscami zakłócone występowaniem zjawisk lodowych. W drugiej 
połowie wystąpiły przeważnie wzrosty spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych 
oraz występowaniem zjawisk lodowych. Lokalnie na: Narwi, Pisie i Biebrzy miała miejsce 
stabilizacja.  

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół wahania, następnie wzrosty stanu wody, 
głównie w strefie stanów średnich. Było to spowodowane spływem wód opadowo-
roztopowych oraz występowaniem zjawisk lodowych.  
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Ostatniego dnia na większości rzek występują zjawiska w postaci pokrywy całkowitej oraz 
wody na lodzie. Lokalnie występuje również zlodzenie częściowe.   

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są wzrosty stanu 
wody, na ogół w strefie stanów średnich, miejscami w dolnej części strefy stanów wysokich, 
wywołane prognozowanymi opadami oraz spływem topniejącej pokrywy śnieżnej. Stany 
wody mogą być zaburzone na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) przewiduje się wahania stanu wody z przewagą wzrostów, związanych ze spływem 
wód opadowo-roztopowych i zanikaniem zjawisk lodowych na rzekach, przeważnie w strefie 
wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Miejscami i okresowo będą przekroczone stany 
ostrzegawcze. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. 

Na Bugu spodziewane są wahania stanu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. 
Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się utrzymywał w dolnej części strefy 
stanów wysokich z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. 

W ciągu najbliższych dni na dolnej Narwi, Pisie oraz lokalnie na dopływach Biebrzy 
prognozowana jest stabilizacja oraz spadki stanów wody. Na skutek spływu wód opadowo-
roztopowych na górnej i środkowej Narwi oraz Biebrzy prognozowane są nieduże wzrosty 
stanu wody, na ogół w obecnych strefach. Na pozostałych dopływach Narwi oraz części 
dopływów Biebrzy występować będą wahania, lokalnie z tendencją wzrostową. Na Pisie 
w Ptakach w dalszym ciągu prognozuje się wahania przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania, lokalnie z tendencją 
wzrostową, w górnej strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej, wywołane głównie spływem 
wód opadowo-roztopowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych dniach analizowanego okresu (do 9 II) 
występowały tylko lokalnie słabe opady deszczu. W drugiej połowie obserwowano opady 
umiarkowane, w tym śniegu z deszczem i śniegu. Najwyższe opady zanotowano  
9 i 10 II. W związku z utrzymywaniem się dodatnich temperatur powietrza zanotowano 
całkowity zanik pokrywy śnieżnej na niższych piętrach wysokościowych (do 600 m n.p.m.).  
W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu spowodowały przyrost pokrywy śnieżnej, 
której grubość obecnie waha się od kilku do kilkunastu centymetrów. Największa grubość 
pokrywy śnieżnej występuje na Śnieżce. W dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano 
opady deszczu o małej intensywności. Opady wystąpiły w drugiej połowie omawianego 
okresu. W dorzeczu Warty i Odry granicznej nie występuje pokrywa śnieżna. 

Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów układał się  
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w strefie wody 
wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych.  
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Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry miał przebieg wyrównany z tendencją do 
opadania. W pierwszej połowie analizowanego okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry 
występowały jeszcze zjawiska lodowe, głównie w formie lodu brzegowego. Od 9 II zjawisk 
lodowych nie odnotowano. Na środkowej Odrze obserwowano większe wahania stanu wody 
związane na ogół z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W dorzeczu Warty i Odry granicznej 
obserwowano spadki oraz wahania stanu wody spowodowane występowaniem na rzekach 
zjawisk lodowych w postaci śryżu, lodu brzegowego i lokalnie pokrywy lodowej. 

Prognoza:  

Na górnej i środkowej Odrze stan wody będzie ulegał wahaniom w strefie wody średniej  
i niskiej. Na dopływach Odry przewiduje się przebieg wyrównany z niewielkimi wahaniami  
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Prognozowane opady będą powodować 
niewielkie wzrosty na górnej Odrze i jej głównych dopływach.  
W zlewni Warty i Odry granicznej w ciągu kolejnych dni prognozowane są wahania stanu 
wody spowodowane prognozowanymi opadami i zanikającymi zjawiskami lodowymi. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo Wschodnim 
dominował słaby i umiarkowany wiatr z sektora południowego. Silne porywy wiatru 
występowały jedynie na środkowym wybrzeżu w połowie okresu. 

W analizowanym okresie opady atmosferyczne występowały w znikomych ilościach.  
W pierwszej połowie omawianego okresu zanotowano największe wartości grubości 
pokrywy śnieżnej - 7 cm na wschodnim wybrzeżu. W kolejnych dniach pokrywa stopniowo 
malała na skutek dodatnich temperatur powietrza.  

W pierwszej połowie okresu poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza wykazywały 
tendencję spadkową. Stan wody utrzymywał się głównie w strefie stanów niskich. W drugiej 
połowie poziomy wód na wodowskazach rzek na całym omawianym obszarze zaczęły 
stopniowo wzrastać, lokalnie do strefy stanów średnich. Wzrost poziomu wody był 
spowodowany zasileniem w wody roztopowe. Najwyższy wzrost stanu wody zanotowano  
w ujściowym odcinku Odry (zatory lodowe) w drugiej połowie okresu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu oraz na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje 
się utrzymywanie poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, z powolną tendencją 
spadkową. Na rzekach Przymorza, w ujściowych odcinkach Wisły i Odraz oraz na Żuławach 
przewiduje się utrzymywanie poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w strefie 
stanów niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 5 - 11 lutego 2014r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 5 - 11 lutego 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 5 - 11 lutego 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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