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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dniach 27 stycznia – 3 lutego obserwowano przeważnie wahania średniej dobowej 
temperatury powietrza, z najniższymi wartościami w pierwszym i ostatnim dniu tego 
okresu (w zakresie od -2 oC do 0oC). Obserwowane były opady śniegu, deszczu i deszczu ze 
śniegiem. Intensywniejsze opady deszczu, obejmujące cały obszar odnotowano nocą z 30 na 
31 stycznia (w Beskidach i Karpatach - lokalnie powyżej 30mm). Obserwowano wahania 
grubości miejscowo utrzymującej się pokrywy śnieżnej. W dniu 3 lutego o godzinie 6 UTC jej 
największą grubośd zmierzono w Tatrach (Morskie Oko - 110 cm), w Beskidzie Żywieckim 
(Rycerka Górna – 38 cm), w Bieszczadach (Cisna – 30 cm), a na Niżu w Ptakach i Dobrymlesie 
(13 cm). 

Na początku analizowanego okresu na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek 
lub stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich. W od 31 stycznia 
do 1 lutego w wyniku dodatnich temperatur powietrza oraz lokalnie występujących opadów 
deszczu, wzrosty w górnej części strefy stanów średnich, a lokalnie w dolnej części strefy 
stanów wysokich (na kilka godzin przekroczony został stan ostrzegawczy w Zagórzu na 
Osławie), notowano w zlewniach górnej Wisłoki, Sanu i Wisłoka. Na pozostałych dopływach 
obserwowane wzrosty były mniejsze i występowały w strefie stanów średnich. 2 lutego na 
dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano tendencję spadkową, bądź stabilizację 
przeważnie w strefie stanów średnich, jedynie lokalnie (w dolnej części zlewni Wisłoka oraz 
Sanu) obserwowano wzrost w wyniku dalszego spływu wód opadowo–roztopowych. 
Miejscami stany wody był zaburzone na skutek pracy urządzeo hydrotechnicznych 
oraz w wyniku występujących i rozwijających się zjawisk lodowych (szczególnie w ostatnich 
dniach omawianego okresu). 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. 
Jedynie w okresie od 2 do 3 lutego w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych, od ujścia 
Dunajca po Dęblin, odnotowano wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich. Na 
pozostałym odcinku w tym okresie obserwowano wahania. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew notowano: do zbiornika we Włocławku na ogół stabilizację lub 
opadanie stanu wody, poniżej Włocławka występowały wahania poziomu związane z pracą 
stopnia wodnego – w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. 

Na dopływach Wisły poniżej ujścia Narwi obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody 
oraz lokalne wahania w strefie wody średniej i niskiej, spowodowane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Na dopływach powyżej ujścia Narwi oraz w zlewni Narwi początkowo 
obserwowano stabilizację i lokalne wahania związane z pracą urządzeo 
hydrotechnicznych, a w drugiej połowie omawianego okresu wzrosty i wahania stanu wody 
spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych – głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie wysokiej i niskiej. W zlewni Pilicy, na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach oraz na 
Krznie w Malowej Górze notowano przekroczenia stanu ostrzegawczego, na Pisie stan 
układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. W zlewni Bugu po Krzyczew notowano na 
ogół spadek poziomu wody w strefie stanów średnich w całym rozpatrywanym przedziale 
czasowym. 
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W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Obserwowano na ogół wahania stanu wody, w zlewni Łyny lokalnie z tendencją 
wzrostową, a w zlewni Węgorapy spadkową, wywołane głównie pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin spodziewane są na ogół spadki poziomu 
wody bądź stabilizacja w strefie stanów średnich. Lokalnie stany wody mogą zostad 
zaburzone pracą urządzeo hydrotechnicznych oraz rozwijającymi się zjawiskami 
lodowymi w górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrost stanu wody 
związany ze spływem wód z górnych części dorzecza - w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Na dopływach omawianego odcinka, w tym w zlewni Narwi z Bugiem prognozowana 
jest stabilizacja i opadanie poziomu wody oraz lokalne wahania związane głównie z pracą 
urządzeo hydrotechnicznych – przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. 
W zlewni Pilicy okresowo utrzymywad się będą obecne przekroczenia stanu ostrzegawczego, 
na Krznie w Malowej Górze dodatkowo istnieje także możliwośd przekroczenia stanu 
alarmowego. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo występowały opady deszczu na nizinach, 
deszczu ze śniegiem na obszarach wyżynnych i śniegu w górach. Natężenie opadów było 
przeważnie słabe, lokalnie umiarkowane. W połowie okresu notowano opady 
mieszane i opady śniegu, najwyższe w zlewni górnej Odry, lokalnie w zlewni Olzy o natężeniu 
silnym. Od 31 stycznia lokalnie, przeważnie w górach, rejestrowano słabe opady śniegu. 
Druga częśd rozpatrywanego przedziału czasowego była chłodniejsza od pierwszej. Od 30 
stycznia temperatura powietrza w nocy spadała poniżej 0°C, także w obszarach do 300 m 
n.p.m. Pokrywa śnieżna przyrosła w obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m. oraz 
lokalnie poniżej 300 m n.p.m. (zlewnia Małej Panwi). Aktualnie jej grubośd do wysokości 600 
m n.p.m. wynosi od 1 do 29 cm, powyżej 600 m n.p.m. od 17 do 82 cm w Beskidach (Lysa 
Hora) i 62 cm w Sudetach (Śnieżka). W dorzeczu Warty i Odry granicznej  odnotowano opady 
deszczu i śniegu o małej intensywności w pierwszej połowie rozpatrywanego okresu. 
Maksymalna grubośd pokrywy śnieżnej wyniosła 15cm (Żarki). 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się na 
ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty 
układały się w większości w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. 
Na Odrze granicznej utrzymywała się strefa wody średniej i lokalnie strefa wody wysokiej. 

Odrą górną i skanalizowanym odcinkiem Odry środkowej przemieszczało się niewielkie 
wezbranie spowodowane opadami, które wystąpiły w zlewni górnej Odry w połowie okresu. 
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Na środkowej Odrze swobodnie płynącej na odcinku do Nowej Soli stan wody miał tendencję 
wzrostową, od Nowej Soli do ujścia Bobru początkowo obserwowano spadek stanu 
wody a od połowy okresu wzrost, poniżej ujścia Bobru stan wody ulegał 
wahaniom. W zlewniach dopływów górnej Odry w połowie okresu zanotowano wzrosty 
stanów wody spowodowane opadami. Przyrosty występowały też lokalnie w zlewniach 
nizinnych środkowego dorzecza Odry. W drugiej części okresu w całym dorzeczu 
górnej i środkowej Odry stany wody miały tendencję spadkową. Lokalne większe wahania 
stanów wody spowodowane były pracą urządzeo hydrotechnicznych, 
szczególnie w zlewniach Kłodnicy, Bystrzycy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej.  

W prawie całej zlewni Warty występowały spadki stanów wody. Na dopływach Warty lokalne 
wahania stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeo hydrotechnicznych. 
Spadek stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowany był zmniejszeniem odpływu 
ze zbiornika. Na Odrze granicznej występowały spadki stanów wody a od Widuchowej 
wahania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się dalsze 
opadanie stanów wody. W drugiej części okresu na rzekach górskich i podgórskich lokalnie 
mogą tworzyd się zjawiska lodowe.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. 
Na Odrze granicznej wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane i silne wiatry z kierunku południowo-zachodniego oraz 
zachodniego. W połowie omawianego przedziału czasowego notowano północno-zachodnie 
kierunki wiatru. 

Najwyższe temperatury, przekraczające 4°C, notowano na początku rozpatrywanego 
okresu w zachodniej części obszaru. Najniższe temperatury (do -4°C) notowano 
głównie w drugiej połowie omawianego tygodnia w zachodniej części obszaru.  

Opady atmosferyczne o wartościach do kilku milimetrów, występowały niemal codziennie. 
Maksymalne dobowe sumy opadów atmosferycznych (powyżej 20 mm) zanotowano głównie 
na stacjach w środkowej części obszaru. Maksymalna grubośd pokrywy śnieżnej wyniosła 30 
cm na stacji Słupsk. 

W związku z silną zachodnią cyrkulacją powietrza i utrzymującym się wysokim napełnieniem 
Bałtyku, podczas omawianego okresu poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie 
Szczecioskim i Wiślanym, ujściowym odcinku Odry i Wisły, a także na Żuławach, układały się 
głównie w strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych (Zalew Szczecioski). Na rzekach 
Przymorza poziomy wody układały się głównie w strefie stanów średnich. 
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Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim oraz Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły, oraz na Żuławach poziomy wody będą utrzymywad się w strefie stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody będą wahad się w strefie stanów średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 27 stycznia - 3 lutego 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 27 stycznia - 3 lutego 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 27 stycznia - 3 lutego 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Karolina Wolanin (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielioska (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) 
Kinga Strooska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznao) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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