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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W analizowanym okresie na całym opisywanym obszarze w ciągu dnia notowano dodatnie 
temperatury powietrza, natomiast w nocy temperatura na części obszaru spadała poniżej 
zera. Obserwowano niewielkie, przelotne opady deszczu o dobowych sumach do kilku- 
kilkunastu milimetrów. Stopniowo zanikała lokalnie występująca pokrywa śnieżna. W dniu 
25 II największą jej grubość zmierzono w Tatrach na Kasprowym Wierchu - 76 cm oraz 
w Dolinie Pięciu Stawów – 66 cm. 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół stabilizację lub spadek poziomu wody w strefie 
wody średniej, a punktowo w dolnej części strefy wody wysokiej. Od 22 II w wyniku opadów 
deszczu oraz spływu wód opadowych na Sanie i jego bieszczadzkich dopływach notowano 
wzrost poziomu wody, w strefie wody średniej. Na Wieprzu - w jego ujściowym odcinku - 
przez cały omawiany okres obserwowano wzrost poziomu wody, przeważnie w dolnej części 
strefy wody wysokiej. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew stan wody układał się w strefie wody 
wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. Obserwowano głównie spadki stanu wody. Lokalne 
wahania zanotowane na Wiśle poniżej ujścia Narwi oraz na Narwi i na Bugu związane były 
z zanikiem zjawisk lodowych i pracą zbiorników wodnych we Włocławku i w Dębem. 
W pierwszych dniach omawianego okresu na Wiśle w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej 
zanotowano spadek stanu wody z alarmowego do ostrzegawczego. Przez cały omawiany 
okres przekroczenia stanu ostrzegawczego notowano lokalnie również na dopływach Wisły 
do zbiornika we Włocławku.   

Na Bugu po Krzyczew notowano wzrost poziomu wody w dolnej części strefy wody wysokiej 
przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku oraz alarmowym na Krznie 
w Malowej Górze. Na Bugu we Włodawie w ciągu jednej doby (23 II) notowano wzrost  
poziomu wody do dolnej części strefy wody wysokiej z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego. Podczas kolejnej doby (24 II) we Włodawie zaznaczył się spadek poziomu 
wody w dolnej części strefy wody wysokiej. W ciągu ostatniej doby na odcinku Kryłów – 
Włodawa wystąpił spadek poziomu wody w dolnej części strefy wody wysokiej, w Kryłowie 
zaznaczył się dalszy wzrost stanu wody również w dolnej części strefy wody wysokiej. 
W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego we 
Frankopolu. Na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach zanotowano spadek stanu wody z alarmowego 
do ostrzegawczego. 

Na Narwi, Biebrzy oraz lokalnie Pisie na skutek przemieszczania wody w zlewni oraz 
utrzymujących się zjawisk lodowych, powodujących piętrzenie, obserwowano na ogół 
wzrosty w dolnej strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. 
Na środkowej i dolnej Pisie, dopływach Narwi i Biebrzy notowano spadki stanu wody oraz 
wahania z tendencją spadkową, związane głównie z zanikiem pokrywy lodowej, lokalnie do  
górnej strefy wody średniej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół opadanie stanu wody, w dolnej strefie 
wody wysokiej oraz górnej średniej. 
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Pokrywa lodowa utrzymywała się w pierwszej części omawianego okresu na Bugu, Narwi 
i Biebrzy. Zanikające zjawiska lodowe, w postaci lodu brzegowego i kry, notowano lokalnie 
również na Wiśle poniżej ujścia Narwi, lokalnie na Narwi i Biebrzy oraz Bugu i Wkrze. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby wzrost poziomu wody, wywołany spływem wód opadowych, 
zaznaczy się w ujściowym odcinku Sanu, w dolnej części strefy wody średniej. W ciągu 
nadchodzących dwóch dni na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody 
w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozuje się na ogół stabilizację 
lub nieznaczne spadki poziomu wody, w strefie wody średniej. Lokalnie poziom wody może 
zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew  przewiduje się na ogół 
opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
średniej i wysokiej, miejscami niskiej. Lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą 
utrzymywały się na ogół w pierwszej części omawianego okresu. W zlewni Bugu po Krzyczew 
prognozuje się wzrost poziomu wody w Krzyczewie oraz we Włodawie, w dolnej części strefy 
wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego we Włodawie. 
Na pozostałym odcinku Bugu spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w dolnej części 
strefy wody wysokiej, przy nadal przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku. 
Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się układał w  dolnej części strefy wody 
wysokiej, przy nieznacznie przekroczonym stanie alarmowym. 

W zlewni Łyny i Węgorapy w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie wahania stanu 
wody, z tendencją spadkową. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry od 21 II do 23 II występowały lokalne, małe 
i umiarkowane opady deszczu, o słabym natężeniu. Najwyższe opady wystąpiły 20 II i 23 II.  
W omawianym tygodniu pokrywa śnieżna topniała i w ostatnim dniu występowała w postaci 
płatów w zlewni Bobru, a w szczytowych partiach Beskidów i Sudetów w postaci zwartej 
pokrywy. W dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady deszczu o małej 
intensywności. Maksymalne opady wystąpiły w połowie omawianego okresu, najwyższy 
zanotowano 21 II.  

Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływach układał się 
w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej stan wody w rzekach układał się w strefach wody niskiej i średniej, miejscami 
w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. 

Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry miał tendencję do opadania. Na środkowej 
Odrze obserwowano większe wahania stanu wody związane na ogół z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników. Na dopływach  górnej i środkowej 
Odry występowały większe wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 
obserwowano wzrosty stanu wody spowodowane zwiększeniem odpływu ze zbiornika, 
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a w drugiej połowie okresu obserwowano spadki stanu wody. Na większości dopływów 
Warty oraz na Odrze granicznej występowały spadki stanu wody.  

Prognoza: 

Na górnej i środkowej Odrze stan wody będzie opadał i ulegał wahaniom w strefach wody 
średniej i niskiej lokalnie poniżej strefy wody niskiej. Na dopływach Odry przewiduje się 
przebieg wyrównany stanu wody, z niewielkimi wahaniami w strefach wody średniej i niskiej. 
W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanu 
wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo - Wschodnim 
dominował umiarkowany i słaby wiatr z kierunku południowego oraz południowo-
zachodniego. W ostatniej dobie, w zachodniej części obszaru, nastąpiła zmiana kierunku 
wiatru na południowo-wschodni oraz wzrost jego siły. 

Opady o małej intensywności występowały sporadycznie, głównie w pierwszej połowie 
okresu. Najwyższe wartości opadu dobowego zanotowano w zachodniej oraz środkowej 
części obszaru.  

Podczas analizowanego okresu poziom wody na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku 
Odry oraz na Wybrzeżu i Zalewie Wiślanym nieznacznie wzrósł (głównie w drugiej dobie), 
następnie spadał do końca omawianego okresu. Poziom wody zarówno na wymienionych 
obszarach, jak i na rzekach Przymorza wahał się w strefie wody niskiej i średniej. 
W ujściowym odcinku Wisły, na trzech stacjach wodowskazowych, poziom wody przekroczył 
strefę wody wysokiej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu oraz na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściu 
Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza przewiduje się utrzymanie poziomu wody 
w strefie wody niskiej oraz średniej. W ujściowym odcinku Wisły przewiduje się powolny 
spadek stanu wody. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 19 - 25 lutego 2014r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 19 - 25 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 19 - 25 lutego 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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