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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na początku okresu na całym obszarze obserwowano opady deszczu, a w kolejnych dniach 
deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Obserwowano pojawienie się pokrywy śnieżnej, której 
wysokość na dzień 30 XII wynosi od 1 cm w Suwałkach, 22 cm w Beskidzie Żywieckim 
(Szczyrk) oraz do 35 cm w Tatrach (Kasprowy Wierch oraz Dolina Pięciu Stawów). Średnia 
dobowa temperatura powietrza wzrastała do 24 XII, po tym terminie notowano szybki 
spadek temperatury, która przez całą dobę utrzymywała się poniżej 0°C.  

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody (początkowo z przewagą 
wzrostów) w strefie stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin w dniu 24 XII 
obserwowano jeszcze lokalnie wzrosty poziomu wody, na skutek spływu wód opadowo-
roztopowych z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Od dnia 25 XII na ogół 
notowano wahania z przewagą spadków głównie w strefie stanów średnich.  

Na skutek ujemnych temperatur obserwowano rozwój zjawisk lodowych, a co za tym idzie 
punktowe wzrosty poziomu wody na skutek piętrzenia wody przez lód (miejscami do dolnej 
części strefy stanów wysokich).  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu)  
obserwowano na ogół wzrosty poziomu wody (miejscowo na dolnej Wiśle zakłócone pracą 
zbiornika we Włocławku) w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły 
na początku tygodnia obserwowano głównie wzrosty poziomu wody spowodowane opadami 
deszczu. Przekroczenia stanów ostrzegawczych zanotowano w zlewni Pilicy na czterech 
stacjach wodowskazowych, ponadto na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach, na Utracie w Krubicach 
i na Mławce w Szreńsku. Na Pilicy w Sulejowie został przekroczony stan alarmowy. W drugiej 
połowie tygodnia obserwowano przeważnie spadki stanu wody, lokalnie zakłócone 
przemieszczaniem się wody w zlewniach i pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody 
średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Pilicy w Sulejowie i Białobrzegach, na Czarnej 
Włoszczowskiej w Januszewicach oraz na Liwcu w Zaliwie-Piegawkach utrzymywało się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu początkowo zaznaczył się wzrost poziomu wody na skutek spływu wód 
opadowo-roztopowych w strefie stanów średnich. Na Krznie w Malowej Górze obserwowano 
wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego. Na koniec okresu w całej zlewni odnotowano spadek poziomu wody, przy 
równoczesnym rozwoju zjawisk lodowych.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 
Na Pisie stan wody układał się poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W zlewni Narwi 
w pierwszych dniach obserwowano na ogół wzrosty oraz wahania stanu wody, wywołane 
spływem wód opadowych. Od 27 XII notowano głównie stabilizację oraz opadanie stanu 
wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, 
a na Węgorapie w Prynowie poniżej średniej niskiej z wielolecia. W pierwszych dniach 
notowano na ogół wzrosty oraz wahania stanu wody, wywołane spływem wód opadowych 
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oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Od 27 XII obserwowano na ogół wahania związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz pojawieniem się zjawisk lodowych. 

Pod koniec okresu lokalnie na niektórych rzekach rozpoczął się rozwój zjawisk lodowych. 

W ostatnim dniu okresu zjawiska lodowe w postaci śryżu obserwowano na Bugu w rejonie 
Wyszkowa i na Pilicy w Przedborzu, Gołdapie. Lód brzegowy i śryż obserwowano na Nurcu, 
Liwcu w rejonie Zaliwia-Piegawki, Wkrze, Bzurze w rejonie Łowicza, Drwęcy, Osie, Narwi, 
Biebrzy, Pisie, Omulwi, Węgorapie, Gubrze. Pokrywę lodową obserwowano na Jeziorze 
Jeziorak.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin, początkowo prognozowany jest spadek poziomu 
wody w strefie stanów średnich i niskich. Stany wody mogą zostać zaburzane na skutek 
rozwijających się zjawisk lodowych bądź pracy urządzeń hydrotechnicznych. Od 1 I 2015 
na skutek odwilży prognozowane są wzrosty poziomu wody, początkowo w strefie stanów 
średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu)  
przewiduje się do ujścia Narwi na ogół opadanie stanu wody, a poniżej ujścia Narwi wahania 
na pograniczu stref wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
prognozowane jest na ogół opadanie poziomu wody, miejscowo zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Notowane przekroczenia stanów ostrzegawczych na Pilicy i Liwcu będą 
się utrzymywały. Lokalnie możliwe są wahania stanu związane z występowaniem zjawisk 
lodowych. Na Bugu prognozuje się spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, 
a na Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów wysokich początkowo powyżej 
stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację oraz opadanie stanów wody. Lokalnie 
możliwe wahania oraz wzrosty, związane z obecnością oraz dalszym rozwojem zjawisk 
lodowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania w strefie wody średniej, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz dalszym rozwojem zjawisk lodowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na początku okresu notowano opady deszczu, deszczu 
ze śniegiem i śniegu o słabym, lokalnie umiarkowanym natężeniu. Od 25 XII obserwowano 
jedynie opady śniegu o słabym i umiarkowanym natężeniu. Następowało stopniowe 
ochłodzenie. Od 27 XII na wszystkich stacjach w dorzeczu górnej i środkowej Odry dobowe 
przebiegi temperatury powietrza układały się poniżej 0°C. Powoli przyrastała pokrywa 
śnieżna. Aktualnie jej grubość w obszarach położonych do wysokości 600 m n.p.m. wynosi 
od 1 do 23 cm, powyżej 600 m n.p.m. od 7 do 28 cm w Beskidach (Lysa Hora) i 47 cm 
w Sudetach (Śnieżka). W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu obserwowano 
jedynie w pierwszej połowie okresu – w pierwszych dwóch dniach wystąpiły opady ciągłe 
o dużej intensywności. 
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Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefach wody średniej i niskiej. Stany wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefach wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach 
wody średniej i wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie oraz lokalnie 
w strefie wody niskiej. Na Odrze granicznej stan wody układał się w strefie wody średniej, 
lokalnie wysokiej. 

Stan wody górnej Odry miał początkowo przebieg wyrównany, następnie tendencję 
spadkową, a pod koniec okresu ulegał niewielkim wahaniom. Na środkowej Odrze stan wody 
miejscami ulegał niewielkim wahaniom z tendencją spadkową lokalnie na odcinku 
skanalizowanym i z tendencją wzrostową lokalnie na odcinku swobodnie płynącym. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry początkowo notowano lokalne wzrosty 
stanów spowodowane spływem wód opadowych, w dalszej części okresu stany wody 
przeważnie opadały. Lokalnie obserwowano wahania stanów wody spowodowane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, przede wszystkim w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej poniżej 
zbiornika Nysa, Oławy, Bystrzycy, Widawy, Bobru poniżej zbiornika Pilchowice, Kwisy poniżej 
zbiornika Leśna i Nysy Łużyckiej. W połowie okresu na rzekach zaczęły rozwijać się zjawiska 
lodowe w postaci lodu brzegowego i śryżu, co powodowało lokalne podpiętrzenia stanów 
wody.  

W zlewni Warty po wystąpieniu opadów deszczu i zwiększeniu odpływu ze zbiornika 
Jeziorsko rejestrowano w pierwszej połowie okresu wzrosty stanów wody. Największe 
wzrosty notowano na dopływach Warty: Noteci, Nerze, Grabi i Widawce oraz w zlewni 
górnej Warty. Duże wahania stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. W dwóch ostatnich dniach okresu zaznaczył się spadek stanów wody. 
Na górnej Warcie i dopływach wystąpiły zjawiska lodowe w postaci śryżu (10-20%) i lodu 
brzegowego (10%). Na Odrze granicznej obserwowano wzrosty stanów wody, a od 
Widuchowej wahania spowodowane zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się początkowo 
dalsze powolne opadanie stanów wody i utrzymywanie się zjawisk lodowych na rzekach. 
W drugiej części okresu w związku z prognozowanym niewielkim ociepleniem zjawiska 
lodowe mogą stopniowo zmniejszać się, a stany wody mogą ulegać niewielkim wahaniom.  

W zlewni Warty prognozowane są spadki stanów wody, a na odcinku ujściowym wzrosty. 
Na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty stanów wody, a od Widuchowej spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane i silne wiatry z sektora zachodniego. Lokalnie na wybrzeżu 
zachodnim porywy wiatru przekraczały 25 m/s. W kolejnych dniach przeważały 
umiarkowane i silne wiatry z kierunków północnych. Pod koniec drugiej połowy okresu 
kierunek wiatru zmienił się na południowo-zachodni, a siła wiatru zmniejszyła się. 
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Najwyższe temperatury (powyżej 10°C) notowano na początku okresu w zachodniej części 
opisywanego obszaru. Najniższe temperatury (poniżej -10°C) notowano w ostatniej dobie 
okresu we wschodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne, występujące w postaci deszczu oraz deszczu ze śniegiem, notowano 
głównie w pierwszej połowie okresu. Maksymalna suma dobowa opadów atmosferycznych 
przekroczyła 40 mm na stacji Lębork. W drugiej połowie okresu notowano głównie opady 
śniegu. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 15 cm na stacji Niezabyszewo. 

Omawiany okres charakteryzował się zróżnicowanymi wahaniami poziomów wody. 
W pierwszej połowie okresu stany wody na danym obszarze wzrastały do strefy stanów 
wysokich, lokalnie na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry, na Wybrzeżu oraz 
na rzekach Przymorza przekroczyły strefę stanów ostrzegawczych i alarmowych. Było 
to spowodowane obfitymi opadami deszczu oraz śniegu,  silnymi wiatrami z kierunków 
północnych oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (wzrost poziomów na wybrzeżu). 
W kolejnych dniach notowano głównie spadki oraz wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich i wysokich. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody (powyżej 40 cm) zaobserwowano 24 XII na 
wodowskazach zlokalizowanych na rzekach Przymorza. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza poziomy wody będą wahać się 
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 23 grudnia - 30 grudnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 23 grudnia - 30 grudnia 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 23 grudnia - 30 grudnia 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Rzepka (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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