
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
30 grudnia 2014 r. – 6 stycznia 2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 r.) 6 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

(w okresie 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 r.) .......................................................................... 7 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 r.) ........ 8 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu okresu obserwowano opady deszczu i śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej do dnia  
3 I na ogół zmniejszała się, lokalnie do całkowitego jej zaniku, natomiast w drugiej połowie 
okresu ponownie sukcesywnie wzrastała. Ostatniego dnia okresu maksymalną jej grubość 
notowano w Tatrach (Kasprowy Wierch 66 cm oraz Morskie Oko 63 cm), w Beskidzie 
Żywieckim (Rycerka Górna 35 cm) oraz w Bieszczadach (Cisna 30 cm). Średnia dobowa 
temperatura powietrza wahała się od ok. -10°C do wartości dodatnich. Na koniec okresu 
średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła około  0°C. 

Na Wiśle po Dęblin początkowo obserwowano na ogół spadek poziomu wody, a pod koniec 
okresu wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły 
po Dęblin do dnia 2 I obserwowano na ogół tendencję spadkową bądź stabilizację poziomu 
wody w strefie stanów średnich i niskich. Natomiast w wyniku dodatniej temperatury 
w ciągu dnia oraz opadów deszczu w kolejnych dniach (3-4 I) obserwowano wahania stanów 
wody z przewagą wzrostów w strefie stanów średnich. Pod koniec okresu na dopływach 
Wisły po Dęblin ponownie notowano spadki bądź stabilizację poziomu wody w strefie 
stanów średnich i niskich. Lokalnie stan wody był zaburzony w wyniku występujących oraz 
rozwijających się zjawisk lodowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
na początku tygodnia notowano na ogół spadki poziomu wody. W rejonie Warszawy, 
Wyszogrodu i Kępy Polskiej zaobserwowano śryż. W drugiej części okresu notowano 
wahania, większe na dolnej Wiśle związane były z pracą zbiornika we Włocławku, w strefie 
wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły w pierwszej połowie okresu 
obserwowano wahania poziomu wody związane z występowaniem zjawisk lodowych 
w postaci śryżu i lodu brzegowego lokalnie w zlewniach: Pilicy, Wkry, Bzury, Drwęcy i Osy. 
W następnych dniach notowano stabilizację, miejscowo zakłóconą zanikaniem zjawisk 
lodowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ciągu całego okresu obserwowano 
pokrywę lodową na Jeziorze Jeziorak. Poziom wody układał się w strefie wody średniej,  
miejscowo w wysokiej i niskiej. 

W zlewni Bugu początkowo zaznaczył się spadek poziomu wody w dolnej części strefy 
stanów średnich. Od 3 I w całej zlewni odnotowano stabilizację bądź wzrost poziomu wody, 
przy równoczesnym rozwoju zjawisk lodowych. Na Krznie w Malowej Górze przez cały okres 
stan wody utrzymywał się w dolnej części strefy stanów wysokich, przy przekroczonym 
stanie ostrzegawczym. 

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, na Pisie 
poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W zlewni Narwi obserwowano na ogół wahania 
stanu wody wywołane przemieszczaniem się wód w zlewni oraz piętrzeniem przez 
stopniowo zanikające zjawiska lodowe. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół wahania stanu wody, lokalnie z tendencją spadkową, wywołane 
głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz zanikającymi zjawiskami lodowymi.  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozowana jest stabilizacja bądź 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Stany wody mogą zostać 
zaburzane na skutek rozwijających się zjawisk lodowych bądź pracy urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
przewiduje się wahania stanu wody: do ujścia Narwi związane z rozwojem zjawisk lodowych, 
poniżej ujścia Narwi głównie z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku w strefie 
wody średniej i niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły prognozowana jest 
stabilizacja stanu wody oraz miejscowe wahania, związane z rozwojem zjawisk lodowych 
i pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. 
Notowane przekroczenie stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie będzie się 
utrzymywało. Lokalnie możliwe są wahania stanu związane z występowaniem zjawisk 
lodowych. 

W zlewni Bugu prognozuje się stabilizację bądź niewielką tendencję wzrostową poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a na Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów 
wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Narwi w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie wahania, 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 w pierwszej połowie okresu występowały opady 
deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu o słabym natężeniu. W drugiej połowie występowały 
głównie opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym. Pokrywa śnieżna początkowo 
zanikała, szczególnie na obszarach nizinnych i częściowo wyżynnych, a w drugiej połowie 
okresu wyraźnie przyrastała. W ostatnim dniu pokrywa śnieżna występowała na całym 
obszarze zlewni i wynosiła do kilku centymetrów na obszarach nizinnych oraz 
do kilkudziesięciu centymetrów na obszarach wyżynnych i górskich.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady głównie śniegu i deszczu ze śniegiem 
obserwowano w drugiej połowie okresu. W pierwszych dwóch dniach wystąpiły opady ciągłe 
o dużej intensywności. Największy opad zanotowano na stacji Jastrowie (Gwda) 6,2 mm (2 I). 
Najwyższą pokrywę śnieżną zanotowano na stacjach w Mirkowie (Prosna) i Działoszynie 
(Warta) 6 cm.  

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, miejscami wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach 
wody średniej i wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie oraz lokalnie 
strefy wody niskiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 
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Stan wody górnej Odry miał tendencję spadkową przy niewielkich wahaniach stanów. 
Na środkowej Odrze stan wody ulegał niewielkim wahaniom z tendencją spadkową. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry notowano na ogół spadki stanów wody, 
oraz lokalne, niewielkie wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. Lokalnie 
obserwowano wahania stanów wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
przede wszystkim w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa, Oławy, Bobru 
poniżej zbiornika Pilchowice, Kwisy poniżej zbiornika Leśna i Nysy Łużyckiej. Lokalne wahania 
stanów były również wywołane zjawiskami lodowymi w postaci lodu brzegowego i śryżu. 
W zlewni Warty dominowały spadki stanów wody, a po wystąpieniu opadów śniegu i deszczu 
ze śniegiem na głównych dopływach Warty obserwowano wzrosty stanów wody. Na górnej 
Warcie i dopływach w pierwszej części okresu występowały zjawiska lodowe w postaci śryżu 
10-20% i lodu brzegowego 10-40%. Na Odrze granicznej obserwowano wahania stanów 
wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się dalsze powolne 
opadanie stanów wody i lokalne utrzymywanie się zjawisk lodowych na rzekach. W związku 
z prognozowanym opadami i nieznacznym ociepleniem zjawiska lodowe mogą stopniowo 
zanikać, a stany wody będą ulegać niewielkim wahaniom. W zlewni Warty prognozowane 
są spadki stanów wody. 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. W połowie okresu 
przeważały silne i sztormowe wiatry z kierunków północnych. Pod koniec okresu kierunek 
wiatru zmienił się na południowo-zachodni, a siła wiatru zmniejszyła się. 

Najwyższe temperatury (powyżej 8°C) notowano w pierwszej połowie okresu. Najniższe 
temperatury (poniżej -19°C) notowano w pierwszej dobie okresu we wschodniej części 
obszaru. Najwięcej opadów atmosferycznych, występujących w postaci deszczu oraz deszczu 
ze śniegiem, notowano głównie w połowie okresu. Maksymalną sumę dobowych opadów 
atmosferycznych zanotowano na stacji Lębork (13 mm). Maksymalną grubość pokrywy 
śnieżnej zanotowano na stacji Sierakowo (14 cm). 

Omawiany okres charakteryzował się dużymi wahaniami poziomów wody. W pierwszej 
połowie poziomy wody na całym obszarze układały głównie w strefie stanów średnich. 
W drugiej połowie okresu z powodu silnych i sztormowych wiatrów z sektora zachodniego 
i północnego notowano gwałtowne wzrosty stanów wody – w części wschodniej powyżej 
stanów alarmowych (Zatoka Gdańska, Zatoka Wiślana, Żuławy). Pod koniec okresu notowano 
głównie spadki oraz wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i wysokich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry, na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie stanów średnich 
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z tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza przewidywane są stopniowe wzrosty 
poziomów wody, które będą wahać się w strefie stanów średnich i wysokich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 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 30 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 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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