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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu obserwowano przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem 
oraz lokalnie śniegu, miejscami przekraczające 20 mm. W ciągu dnia obserwowano na ogół 
dodatnią temperaturę powietrza, a w nocy poniżej zera. Występujące opady deszczu oraz 
dodatnia temperatura powietrza powodowały na ogół topnienie pokrywy śnieżnej. W dniu 
18 II pokrywa śnieżna o charakterze ciągłym występowała w rejonach górskich, a jej grubość 
wynosiła: w Tatrach na Kasprowym Wierchu 84 cm, w Gorcach na Turbaczu 61 cm oraz  
w Beskidach na stacji Markowe Szczawiny 43 cm.  

Na początku w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wzrosty stanu wody, na ogół w strefie 
stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich, spowodowane topnieniem pokrywy 
śnieżnej oraz opadami deszczu. 12 II największe wzrosty odnotowano w zlewniach: Małej 
Wisły, Skawy, Nidy i Koprzywianki. Z biegiem tygodnia obserwowano wzrost poziomu wody 
na Wiśle oraz w zlewniach: Nidy, Kamiennej, Wieprza spowodowany spływem wód 
deszczowo-roztopowych do niżej położonych części zlewni. W dniach 13-16 II w zlewniach: 
Nidy, Sanu i Kamiennej odnotowano lokalnie przekroczenia stanów ostrzegawczych. Mimo 
systematycznie zmniejszającego się zasięgu i natężenia zjawisk lodowych na rzekach, lokalnie 
(szczególnie w zlewni Sanu) do 15 II występowały wzrosty poziomu wody z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych, spowodowane zatorami lodowymi oraz podpiętrzaniem wody przez 
lód. W ostatnich dniach analizowanego okresu na obszarze zlewni Wisły po Dęblin 
obserwowany był spadek poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. Lokalnie stany 
wody były zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) w ciągu omawianego okresu obserwowano wahania stanu wody  
z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wody opadowo-roztopowej, utrzymującymi 
się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Wiśle w Wyszogrodzie  
i Kępie Polskiej na skutek podpiętrzenia wody przez lód został przekroczony stan alarmowy. 
Na dopływach Wisły powyżej zbiornika we Włocławku lokalnie obserwowano przekroczenia 
stanów ostrzegawczych, a na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach zanotowano przekroczenie stanu 
alarmowego. Stan wody układał się: w zlewni po profil Włocławek w strefie wody wysokiej  
i średniej, w zlewni poniżej profilu Włocławek głównie w strefie wody średniej i niskiej. 
Zjawiska lodowe stopniowo zanikały. Pokrywę lodową obserwowano jeszcze na Wiśle od 
Wyszogrodu do zbiornika we Włocławku oraz na Bugu, krę lokalnie, na środkowej i dolnej 
Wiśle, lód brzegowy miejscami na Pilicy, Liwcu i Wkrze. 

Na Bugu po Krzyczew w ciągu całego analizowanego okresu obserwowano na ogół powolny 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich, 
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Dorohusku, przy systematycznie zmniejszającej 
się pokrywie lodowej. Na Krznie w Malowej Górze obserwowano wzrost poziomu wody  
w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, a 14 lutego,  
również alarmowego. Od 15 II poziom wody na Krznie w Malowej Górze układał się powyżej 
stanu ostrzegawczego przy stanie zbliżonym do stanu alarmowego. 
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W zlewni Narwi na skutek spływu wód opadowo-roztopowych oraz utrzymujących się 
zjawisk lodowych, powodujących ich piętrzenie, obserwowano na ogół wzrosty do i w strefie 
dolnej wysokiej. Spadki związane głównie z zanikiem pokrywy lodowej odnotowano jedynie 
na Pisie, punktowo na górnej i dolnej Narwi oraz lokalnie na dopływach Biebrzy. 

W zlewni Łyny i Węgorapy również na skutek spływu wód opadowo-roztopowych oraz 
zjawisk lodowych obserwowano na ogół wzrosty do i w dolnej strefie wody wysokiej, jedynie 
na środkowej Łynie oraz na Gołdapie odnotowano wahania. 

Całkowita pokrywa lodowa, bądź woda na lodzie występowały jeszcze na środkowej Narwi 
oraz lokalnie na: dolnej Narwi, Biebrzy, Pisie, dolnej Łynie i Węgorapie.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin przewiduje się przeważnie opadanie 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. Jednocześnie stany wody mogą być 
zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) przewiduje się wahania stanu wody związane głównie z zanikaniem zjawisk lodowych 
na rzekach oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej i średniej, 
lokalnie niskiej. Miejscami i okresowo będą przekroczone stany ostrzegawcze. Na Wiśle  
w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej oraz na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach początkowo będzie 
przekroczony stan alarmowy, następnie prognozowany jest spadek poziomu wody do strefy 
powyżej, a lokalnie poniżej stanów ostrzegawczych.  

W zlewni Bugu poziom wody będzie nadal powoli wzrastał w strefie stanów średnich  
i dolnej części strefy stanów wysokich przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Bugu  
w Dorohusku i stanie alarmowym na Krznie w Malowej Górze.  

W ciągu najbliższych dni na Narwi, Biebrzy i Pisie prognozowane są dalsze wzrosty wywołane 
przemieszczaniem wody w dół zlewni oraz zjawiskami lodowymi. Na dopływach Narwi  
i Biebrzy na ogół wahania z tendencją spadkową.  

W zlewni Łyny i Węgorapy w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie wahania  
z tendencją spadkową. Punktowo w zlewni Narwi oraz Łyny i Węgorapy prawdopodobne są 
wzrosty w strefie wody wysokiej wynikające z możliwości tworzenia się zatorów.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry, w całym analizowanym okresie, za wyjątkiem 
ostatniego dnia, występowały lokalne, słabe i umiarkowane opady deszczu, śniegu  
z deszczem i śniegu. Najwyższe opady wystąpiły 12 i 15 lutego. Początkowo opady 
spowodowały kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej w zlewni górnej Odry na 
wysokościach powyżej 300 m n.p.m., która w drugiej połowie okresu topniała. Ostatniego 
dnia pokrywa śnieżna występowała w zlewni górnej Odry na wysokościach powyżej 600 m 
n.p.m. w postaci płatów oraz w szczytowych partiach Beskidów i Sudetów w postaci zwartej 
pokrywy. W dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady deszczu o średniej 
intensywności. Maksymalne opady wystąpiły w połowie omawianego okresu.  
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Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów układał się  
w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej stan wody układał się w strefach wody niskiej i średniej, miejscami w dorzeczu 
Warty w strefie wody wysokiej. Na rzekach nie obserwowano zjawisk lodowych. Stan wody 
w dorzeczu górnej i środkowej Odry miał przebieg wyrównany z tendencją do opadania.  
W połowie analizowanego okresu, w zlewni górnej Odry wystąpiły nieznaczne wzrosty stanu 
wody wywołane topnieniem śniegu i opadami. Na środkowej Odrze obserwowano większe 
wahania stanu wody związane na ogół z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Warcie 
poniżej zbiornika Jeziorsko obserwowano wzrosty stanu wody spowodowane zwiększeniem 
odpływu ze zbiornika. Na większości dopływów Warty występowały spadki stanu wody. Na 
Odrze granicznej w pierwszej połowie okresu występowały wzrosty stanu wody, a w drugiej 
zaznaczyły się spadki.  

Prognoza: 

Na górnej i środkowej Odrze 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. W ciągu kolejnych dni na Warcie poniżej 
zbiornika i na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty stanu wody. Na dopływach Warty 
prognozowane są spadki stanu wody. 
 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora południowego, głównie z kierunku 
południowo-zachodniego.  

Opady atmosferyczne występowały w niewielkich ilościach, przeważnie w pierwszej połowie 
okresu. Najwyższe wartości opadu dobowego zanotowano we wschodniej części obszaru. 
Pokrywa śnieżna całkowicie zniknęła pod wpływem dodatnich temperatur w dzień. 

Podczas rozpatrywanego okresu poziomy wód na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim 
oraz Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry, na rzekach Przymorza wykazywały 
tendencję wzrostową. Stan wód wahał się pomiędzy strefą stanów niskich i średnich. 
Lokalnie, we wschodniej części obszaru, poziom wody przekroczył strefę stanów wysokich 
(Bągart, Pasłęk). Najwyższy wzrost stanu wody - zanotowano w połowie omawianego okresu, 
w ujściowym odcinku Wisły.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu oraz na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry oraz na Żuławach przewiduje się wahania poziomu wody w strefie 
stanów niskich oraz średnich, z powolną tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza 
przewiduje się utrzymanie dotychczasowych stanów wód. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 12 - 18 lutego 2014 r. ) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 12 - 18 lutego 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 12 - 18 lutego 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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