
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
13 stycznia – 20 stycznia 2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

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

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 13 stycznia - 20 stycznia 2015 r.) ......... 6 

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

(w okresie 13 stycznia - 20 stycznia 2015 r.) ................................................................................... 7 

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

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 13 stycznia - 20 stycznia 2015 r.) ...... 8 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAOSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAOSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu obserwowano wahania średniej dobowej temperatury 
powietrza z tendencją spadkową. Występowały zwykle przelotne opady deszczu, deszczu ze 
śniegiem, lokalnie śniegu. Największe opady (głównie w postaci deszczu) wystąpiły w dniach 
14-15 i 17 stycznia i wyniosły do 10 mm. W zlewni Wisły powyżej Dęblina w wyniku wzrostu 
temperatury powietrza obserwowano topnienie pokrywy śnieżnej. W dniu 20 
stycznia o godzinie 06 UTC, jej największą grubośd występowała w Tatrach (Dolina Pięciu 
Stawów 69 cm), w Beskidzie Żywieckim (Rycerka Górna 17 cm) oraz w Bieszczadach (Cisna 20 
cm). 

Na początku analizowanego okresu na Wiśle od ujścia Kamiennej po Dęblin, zaznaczył się 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, wywołany przemieszczaniem się 
wód w korycie. Na odcinku Wisły powyżej ujścia Kamiennej i jej dopływach po Dęblin, 
notowano spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej części strefy 
stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Nidzie w Pioczowie i na 
Kamiennej w Wąchocku. W okresie 17-20 stycznia, w wyniku opadów deszczu (17 stycznia), 
spływu wód roztopowo-opadowych oraz zwiększonego odpływu ze zbiorników, odnotowano 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Wzrosty te notowane były w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, 
lokalnie w zlewni Raby, na tatrzaoskich dopływach Dunajca, Nidzie, Czarnej Staszowskiej, 
Wisłoce, Wisłoku i Kamiennej. Na Wiśle po Dęblin oraz w zlewni Sanu zaznaczyły się wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin 
notowany był spadek, bądź stabilizacja poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) w pierwszych dniach rozpatrywanego okresu notowano wzrost poziomu 
spowodowany spływem wody opadowej z górnej części dorzecza, następnie wahania a pod 
koniec stabilizację stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. Na 
dopływach Wisły w dniach 13-16 stycznia obserwowano stabilizację oraz lokalne wahania 
poziomu wody, związane z pracą urządzeo hydrotechnicznych. Od 17 do 20 stycznia 
notowano stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, spowodowane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych, a w zlewni Pilicy zaistniałymi opadami deszczu. W zlewni Pilicy miejscami 
obserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. Poziom wody układał się w strefie 
wody średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. 

W zlewni Bugu początkowo notowano wahania poziomu wody, na ogół w górnej części strefy 
stanów średnich, miejscami w dolnej części strefy stanów wysokich, przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych. Następnie zaznaczył się spadek poziomu wody do 
dolnej części strefy stanów średnich, lokalnie do górnej części strefy stanów niskich. Na 
Krznie w Malowej Górze obserwowano tendencję spadkową przy nadal przekroczonym 
stanie ostrzegawczym. 

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej. Od 13 do 16 stycznia 
na dopływach Narwi, także w strefie wysokiej, a na Pisie przez cały okres poniżej średniej 
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niskiej wody z wielolecia. Do 14 stycznia obserwowano na ogół wzrosty i wahania wywołane 
przemieszczaniem wody w zlewni, w kolejnych dniach dominowała już tendencja spadkowa.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody 
średniej, w pierwszej połowie okresu lokalnie także wysokiej. W trakcie pierwszej doby 
obserwowano na ogół wzrosty stanu wody, wywołane przemieszczaniem wód w zlewni, 
następnie notowano spadki, lokalnie zakłócone pracą urządzeo hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na jej dopływach spodziewany jest na ogół spadek poziomu wody bądź 
stabilizacja w strefie stanów średnich. Lokalnie poziom wody może zostad zaburzony pracą 
urządzeo hydrotechnicznych oraz rozwijającymi się zjawiskami lodowymi w górnych 
odcinkach karpackich dopływów Wisły, a w szczególności na bieszczadzkich dopływach Sanu. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację poziomu wody 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na dopływach prognozowana jest stabilizacja 
poziomu wody, lokalnie zakłócona pracą urządzeo hydrotechnicznych w strefie wody 
średniej i w wysokiej, miejscami w niskiej. W zlewni Pilicy okresowo utrzymywad się będą 
obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Narwi w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie stabilizację i opadanie 
stanu wody. 

Na Bugu przewiduje się spadek oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się stabilizował powyżej 
stanu ostrzegawczego. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym rozpatrywanym okresie przeważały lokalne 
opady o natężeniu słabym, na ogół skupiające się w górskich częściach zlewni górnej Odry - 
Nysy Kłodzkiej i Bobru. W drugiej i piątej dobie stacje opadowe rejestrowały większe opady 
deszczu i śniegu obejmujące całe dorzecze górnej i środkowej Odry. Były to 
opady o natężeniu słabym oraz miejscami umiarkowanym. Pokrywa śnieżna od 13 do 20 
stycznia utrzymywała się przeważnie powyżej 600 m n.p.m., osiągając grubośd do 50 cm. 17 
stycznia po opadach śniegu, pokrywa śnieżna pojawiła się lokalnie od wysokości 300 m 
n.p.m., jednak uległa całkowitej redukcji w kolejnych dobach. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady deszczu wystąpiły w całym rozpatrywanym okresie. Były to 
opady o natężeniu małym i umiarkowanym. Największy opad zanotowano w zlewni Widawki. 
Lokalnie w zlewni Warty odnotowano krótko występującą pokrywę śnieżną. 

W pierwszych dniach rozpatrywanego okresu na Odrze utrzymywała się strefa wody 
wysokiej, w pozostałych dniach strefa stanów średnich, lokalnie wysokich. W dorzeczu 
górnej i środkowej Odry przeważała strefa wody średniej. Na początku analizowanego okresu 
utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych w zlewniach 
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Baryczy i Widawy. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody 
średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Miejscami odnotowano przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody 
średniej, lokalnie wysokiej. 

Na górnej i środkowej Odrze do profilu w Głogowie oraz na jej głównych dopływach 
początkowo dominowały spadki stanów wody. Poniżej Głogowa oraz w ujściowym odcinku 
Bobru występowały wzrosty stanu wody, w wyniku przemieszczania się 
wezbrania z poprzedniego okresu. W kolejnych dobach w całym dorzeczu górnej i środkowej 
Odry wystąpiły spadki stanów wody lub wahania z tendencją spadkową. Opady deszczu pod 
koniec okresu spowodowały nieznaczne wzrosty stanów wody w zlewniach górnej Odry, 
Małej Panwi i Nysy Kłodzkiej. Lokalnie przez cały omawiany okres, występowały wahania 
stanów wody związane z pracą urządzeo hydrotechnicznych w zlewniach Kłodnicy, Nysy 
Kłodzkiej, Widawy, Baryczy, Bobru i Nysy Łużyckiej. W zlewni górnej Warty od 13 stycznia 
występowały spadki stanów wody, a poniżej zbiornika po zwiększeniu odpływu, wzrosty 
stanów wody. Na dopływach dominowały spadki stanów wody, a lokalne wahania 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeo hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
występowały wzrosty, a od Widuchowej wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższych trzech dni stany wody będą miały 
przeważnie tendencję spadkową. Lokalne, większe (kilkudziesięciocentymetrowe) wahania 
stanów wody mogą występowad na odcinkach rzek poniżej zbiorników retencyjnych, 
szczególnie na Nysie Kłodzkiej i Kwisie. Pod koniec ww. okresu możliwa tendencja wzrostowa 
w zlewni górnej Odry. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały wiatry z sektora południowo-zachodniego, głównie umiarkowane. Pod koniec 
omawianego okresu wiatr zmienił kierunek na południowo-wschodni. 

Najwyższe temperatury (powyżej 11°C) notowano na początku omawianego 
okresu w zachodniej części obszaru. Najniższe temperatury (poniżej -3°C) obserwowano pod 
koniec omawianego okresu, także w zachodniej części obszaru. Najwięcej opadów 
atmosferycznych, występujących w postaci deszczu notowano w dniach 13-17 I. Maksymalną 
sumę dobowych opadów atmosferycznych zanotowano na stacji Sęplno Wielkie (ponad 5 
mm). Podczas omawianego okresu pokrywa śnieżna nie występowała. 

Na początku okresu poziomy wody na całym omawianym obszarze układały się 
głównie w strefie stanów wysokich. W następnych dobach występowały spadki poziomów 
wody. Natomiast pod koniec omawianego okresu na Wybrzeżu i Żuławach (w szczególności 
na Zalewie Szczecioskim i Zatoce Gdaoskiej), z powodu wysokiego napełnienia Bałtyku 
poziomy wody przekraczały lokalnie stany ostrzegawcze. Od 17 do 20 stycznia na rzekach 
Przymorza poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów średnich.  
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Prognoza: 

W najbliższych dniach na całym Wybrzeżu oraz Żuławach, ujściowym odcinku Wisły i Odry, 
poziomy wody będą utrzymywad się w strefie stanów wysokich z niewielką tendencją 
spadkową. Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania poziomów wody. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 13 stycznia - 20 stycznia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 13 stycznia - 20 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 13 stycznia - 20 stycznia 2015 r.) 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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