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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Obserwowano wzrost średniej dobowej temperatury powietrza, od 9 stycznia z wyjątkiem 
obszarów górskich była ona dodatnia, a maksymalne wartości notowano zwykle już 
następnego dnia (zawierały się w zakresie od 3 oC do 8 oC). W ciągu okresu obserwowano 
początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w drugiej połowie głównie deszczu. 
Największe opady (głównie w postaci deszczu) wystąpiły w dniach 9-10 stycznia i wyniosły  
do kilkudziesięciu milimetrów. W zlewni Wisły powyżej Dęblina przez pierwsze dwa dni 
notowano przyrost pokrywy śnieżnej. W okresie opadów deszczu notowano jej zanikanie  
a ostatnie dwa dni wahania w jej grubości (na skutek lokalnych opadów śniegu).  
W dniu 13 stycznia o godzinie 06 UTC jej największą grubość zmierzono w Tatrach (Kasprowy 
Wierch i  Morskie Oko - 74 cm), w Beskidzie Żywieckim (Rycerka Górna – 27 cm) oraz  
w Bieszczadach (Cisna – 27 cm). Na Niżu występująca jeszcze w pierwszej połowie okresu 
pokrywa śnieżna zanikła. 

Do 9 stycznia w zlewni Wisły po Dęblin, notowano na ogół wahania poziomu wody  
z przewagą spadków głównie w strefie stanów średnich. Jedynie lokalnie notowano wzrosty 
związane z piętrzeniem wody przez lód bądź pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie 
stanów średnich. W dniach 9-11 stycznia, na skutek spływu wód opadowo-roztopowych,  
w całej zlewni notowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do strefy 
stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych głównie w zlewni Małej Wisły, 
Przemszy, Soły, Nidy oraz Kamiennej. Na Brynicy w Brynicy został przekroczony także stan 
alarmowy.  W dniach 12-13 stycznia notowano jeszcze lokalnie wzrosty poziomu wody  
na skutek dalszego spływu wód opadowo-roztopowych oraz pracy urządzeń 
hydrotechnicznych na granicy strefy stanów średnich i wysokich z lokalnym przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych. Na pozostałych rzekach (głównie w ich górnych biegach) notowano 
już opadanie poziomu wody w strefie stanów średnich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: do ujścia Narwi stabilizację stanu 
wody, poniżej ujścia Narwi wahania związane z pracą stopnia wodnego w Dębem  
i we Włocławku – w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły powyższego odcinka, 
w tym zlewni Narwi i Bugu,  w pierwszej połowie tygodnia obserwowano wahania poziomu 
wody, związane z występowaniem zjawisk lodowych. W drugiej połowie tygodnia notowano 
głównie wzrosty spowodowane spływem wód opadowych, zanikaniem zjawisk lodowych, 
lokalnie także z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Pilicy i Bugu miejscami 
przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Poziom wody układał się w strefie wody średniej, 
lokalnie w wysokiej i niskiej, na Pisie poniżej średniej niskiej z wielolecia.   

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół wahania i wzrosty stanu wody, lokalnie do dolnej strefy stanów 
wysokich, wywołane spływem wód opadowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W zlewni Wisły po Dęblin w ciągu najbliższych dni, prognozowana jest stabilizacja, bądź 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów 
wysokich przy punktowo przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na karpackich dopływach 
Wisły (głównie w ich górnych biegach) początkowo mogą zaznaczyć się wahania stanu wody 
na skutek utrzymujących się dodatnich temperatur. Stany wody mogą zostać zaburzone  
na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych bądź lokalnie utrzymujących się zjawisk 
lodowych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się na ogół wzrosty stanu 
wody związane ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza – w strefie wody 
średniej, miejscami w niskiej. Na dopływach omawianego odcinka prognozowane są głównie 
wahania poziomu wody, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego, związane  
z przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach oraz lokalnie z  pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i wysokiej, miejscami niskiej.  Na Bugu  
po Krzyczew prognozuje się wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, na Krznie  
w Malowej Górze poziom wody będzie się stabilizował powyżej stanu ostrzegawczego.  
W zlewni Narwi w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie stabilizacje i spadki stanu 
wody, lokalnie w zlewni górnej Narwi oraz na Biebrzy nieduże wahania wywołane 
przemieszczaniem wody w zlewni. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół spadki oraz wahania stanu wody, 
wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry niemal przez cały okres występowały opady. W połowie 
okresu w całym profilu wysokościowym były to opady deszczu o słabym i umiarkowanym 
natężeniu. W pierwszych dwóch i ostatnim dniu na obszarach nizinnych były to opady 
deszczu, na podgórskich i górskich - opady śniegu o natężeniu na ogół słabym. Pokrywa 
śnieżna w analizowanym okresie zanikała, w ostatnim dniu występowała powyżej  
500 m n.p.m. i wynosiła od kilku do kilkudziesięciu centymetrów.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły na całym obszarze,  
za wyjątkiem pierwszego dnia. Były to opady ciągłe o średniej intensywności. Największy 
opad zanotowano na stacji w Słubicach w dniu  9 stycznia. W ostatnim dniu pokrywa śnieżna 
nie występowała. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody początkowo układały się w strefach stanów 
średnich i niskich, miejscami wysokich. Po opadach deszczu, w połowie okresu, dominowała 
strefa stanów średnich i wysokich. 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 w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo dominowały spadki stanów wody i lokalne 
wahania. Topnienie pokrywy śnieżnej oraz opady deszczu w połowie okresu spowodowały 
znaczne wzrosty stanów wody z licznymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a lokalnie 
także alarmowych. Największe przyrosty stanów wody były obserwowane w zachodniej 
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części dorzecza, w górskich i podgórskich obszarach zlewni Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kwisy, 
Nysy Łużyckiej, a także w zlewni Baryczy oraz górnej Odry. Pod koniec okresu stany wody  
w górnych i środkowych biegach rzek opadały, wzrosty zaznaczały się w ujściowych 
odcinkach oraz na środkowej Odrze. Lokalnie, przez cały okres, występowały wahania 
stanów wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Warty po wystąpieniu opadów deszczu i przy szybkim zaniku pokrywy śnieżnej  
na całym obszarze dominowały wzrosty stanów wody. Na górnej Warcie poniżej zbiornika 
Jeziorsko wzrosty stanów wody zostały dodatkowo spowodowane zwiększeniem odpływu  
ze zbiornika. Na dopływach duże wahania stanów wody spowodowane były także 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Odrze granicznej w pierwszych dwóch dniach występowały nieznaczne spadki stanów 
wody, a następnie obserwowano wzrosty i wahania stanów wody od Widuchowej.  
Na całym obszarze brak zjawisk lodowych na rzekach. 

Prognoza: 

W ciągu kilku kolejnych dni na górnej Odrze przewiduje się spadki stanów wody, na Odrze 
środkowej (poniżej Ścinawy) początkowo wzrosty stanów wody. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry dominować będzie opadanie i stabilizacja stanów wody.  
Początkowo na prawostronnych dopływach środkowej Odry stany wody będą utrzymywały 
się w strefie stanów wysokich. W zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane  
są wzrosty stanów wody. Lokalnie na dopływach Warty spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora 
zachodniego. W pierwszej połowie okresu przeważały umiarkowane wiatry z kierunku 
południowozachodniego i zachodniego. Na początku drugiej połowy okresu dominowały 
silne i porywiste wiatry z kierunku zachodniego i północnozachodniego. W kolejnych dniach 
kierunek wiatru zmienił się na południowozachodni.  

Najwyższe temperatury (powyżej 10°C) notowano w połowie okresu z zachodniej części 
obszaru. Najniższe temperatury (poniżej -9°C) zanotowano w pierwszej dobie we wschodniej 
części obszaru. Najwięcej opadów atmosferycznych, występujących w postaci deszczu oraz 
deszczu ze śniegiem, notowano w pierwszej połowie okresu. Maksymalną sumę dobowych 
opadów atmosferycznych zanotowano na stacji Lębork (ponad 25 mm). Maksymalną grubość 
pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji Elbląg (10 cm). 

W pierwszej połowie okresu poziomy wody na całym obszarze układały się głównie w strefie 
stanów średnich, z tendencją wzrostową. W połowie okresu na Wybrzeżu Zachodnim 
zanotowano duże spadki dobowe poziomów wody. W kolejnych dniach, z powodu silnych  
i sztormowych wiatrów z kierunku zachodniego i północnozachodniego, przy wysokim 
napełnieniu Bałtyku, notowano gwałtowne wzrosty stanów wody do stanów ostrzegawczych 
(Zalew Szczeciński, ujście Odry, Wybrzeże Zachodnie), w części wschodniej powyżej stanów 
alarmowych (Wybrzeże Wschodnie, Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany, Żuławy). Na rzekach 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

Przymorza notowano wzrosty poziomów wód i wahania w strefie stanów wysokich  
(w Wejherowie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) od połowy omawianego okresu.    

Omawiany okres charakteryzował się dużymi wahaniami poziomów wody. Najwyższe 
dobowe wahania stanów wody  wyniosły ponad metr  (stacja Tujsk oraz Świnoujście). 
Spowodowane były głównie, jak już wcześniej wspomniano, zmiennymi kierunkami oraz siłą 
wiatru w strefie przybrzeżnej przy dużym napełnieniu Bałtyku. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu poziomy wody będą utrzymywać sie w strefie stanów 
wysokich. Na rzekach Przymorza, ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim 
oraz Wiślanym i na Żuławach przewiduje się wahania strefie stanów średnich i wysokich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 6 stycznia - 13 stycznia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 6 stycznia - 13 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 6 stycznia - 13 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marianna Teresa Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Marta Bałandin (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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