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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu obserwowano wahania średniej dobowej temperatury 
powietrza, która wynosiła od około -11,0°C do około 0°C.  

Pojawiające się opady występowały głównie w postaci śniegu,  lokalnie w postaci deszczu 
i deszczu ze śniegiem. Obserwowano wahania lub wzrost grubości pokrywy śnieżnej, którą 
notowano na większości stacji. Jej największy przyrost zanotowano głównie w ostatnich 
dniach okresu. 10 II największa grubość pokrywy śnieżnej występowała w Tatrach 
(na Kasprowym Wierchu – 161 cm, w Dolinie Pięciu Stawów – 130 cm, nad Morskim Okiem – 
124 cm), w Beskidzie Żywieckim (w Markowych Szczawinach oraz na Pilsku – po 118 cm). 

Na początku okresu na Wiśle po Dęblin oraz na Sanie obserwowany był wzrost poziomu 
wody w strefie stanów średnich spowodowany spływem wód opadowo-roztopowych. 
W kolejnych dniach obserwowano spadek poziomu wody początkowo w strefie stanów 
średnich, później na granicy strefy stanów średnich i niskich, lokalnie zaburzany pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, a na karpackich dopływach rozwijającymi się zjawiskami 
lodowymi. 10 II na skutek spływu wód roztopowo-opadowych wzrost poziomu wody 
(głównie w strefie stanów średnich) odnotowano na Małej Wiśle, a lokalnie także 
w zlewniach: Przemszy, Skawy, Raby i na dopływach Dunajca.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: w pierwszej części okresu wahania 
stanu wody związane z pracą zbiornika we Włocławku, a w kolejnych dniach na ogół 
opadanie stanu w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  

Na dopływach Wisły do zbiornika we Włocławku obserwowano na ogół opadanie stanu 
wody, miejscowo zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – na początku okresu 
w strefie wody średniej i wysokiej, następnie w średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. 
Na dopływach poniżej zbiornika notowano stabilizację stanu – w strefie wody średniej, 
lokalnie w niskiej. W zlewni Pilicy notowano przekroczenia stanu ostrzegawczego, na Krznie 
w Malowej Górze początkowo został osiągnięty stan alarmowy, natomiast na Pisie stan 
układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół wahania stanu wody, wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody 
w strefie stanów średnich (szczególnie w górnych częściach zlewni karpackich dopływów) 
spowodowany spływem wód opadowo-roztopowych oraz zwiększonym odpływem 
ze zbiorników. Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone występującymi zjawiskami 
lodowymi. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na dopływach omawianego odcinka 
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prognozowane są wahania poziomu wody, związane z topnieniem pokrywy śnieżnej 
i miejscowo pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, miejscami 
w wysokiej i niskiej. W zlewni Bugu po Krzyczew notowany będzie niewielki spadek poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a na Krznie w dolnej części strefy stanów wysokich. 
W zlewni Pilicy notowane będą przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

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

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej części okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano miejscami słabe 
opady śniegu i deszczu. W trzech ostatnich dniach opady objęły całe dorzecze. Były 
to głównie opady śniegu (w ostatnim dniu również deszczu ze śniegiem i deszczu) 
o natężeniu słabym, umiarkowanym i silnym szczególnie w zlewniach górnego Bobru i górnej 
Odry. Pokrywa śnieżna początkowo nieznacznie zanikała, a w drugiej połowie okresu 
wyraźnie przyrosła. Ostatniego dnia zanikała miejscami na nizinach, a jej przyrost  
zanotowano powyżej 600 m n.p.m.  Aktualnie grubość  pokrywy śnieżnej wynosi:  
na obszarach do 600 m n.p.m. od 4 do 52 cm, powyżej 600 m n.p.m. od ok. 20 do 83 cm na 
Śnieżce (Sudety) i 130 cm na Lysej Horze (Beskidy). W dorzeczu Warty i Odry granicznej 
opady śniegu i deszczu wystąpiły w trzech ostatnich dniach okresu, a lokalnie także 
w pierwszym dniu. Były to opady o małej intensywności, a maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 19 cm (Droniowice). 

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

Na górnej Odrze obserwowano tendencję spadkową stanu wody. Na Odrze skanalizowanej 
występowały okresowe wahania stanu wody spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody ulegały niewielkim zmianom lub miały 
przebieg wyrównany. Większe wahania powodowane były urządzeniami piętrzącymi 
w zlewniach Rudej, Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Widawy, Bobru i Kwisy. Pod koniec 
okresu ujemne temperatury powietrza powodowały  lokalny rozwój  zjawisk lodowych 
w postaci lodu brzegowego i śryżu. W ostatnim dniu omawianego okresu w wyniku topnienia 
pokrywy śnieżnej i opadów deszczu na większości stacji wodowskazowych dorzecza górnej 
i środkowej Odry obserwowano wzrosty stanów wody. W prawie całej zlewni Warty 
występowały spadki stanów wody. Na dopływach Warty lokalne wahania stanów wody 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Spadek stanów wody 
poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowany był zmniejszeniem odpływu ze zbiornika. 
W ostatnim dniu okresu w zlewni górnej Warty zaznaczyły się  nieznaczne wzrosty stanów 
wody spowodowane tajaniem pokrywy śnieżnej. Na Odrze granicznej występowały spadki 
stanów wody, a od Widuchowej wahania spowodowane zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 
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W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wahania 
stanów wody związane ze zmiennym zasilaniem z topniejącego śniegu. W ciągu kolejnych dni 
w zlewni górnej Warty i lokalnie na dopływach Warty prognozowane są wzrosty stanów 
wody. Spadki i stabilizacja na pozostałym obszarze. Na Odrze granicznej spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszych trzech dobach okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora południowego. W kolejnych dniach 
notowano północno-zachodnie i zachodnie kierunki wiatru, silniejsze na wybrzeżu. 

Najwyższe temperatury (przekraczające 6°C) notowano pod koniec okresu głównie 
w zachodniej części obszaru. Najniższą temperaturę (niemal -14°C) zanotowano na stacji 
Resko.  

Opady atmosferyczne w postaci deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej, 
występowały stosunkowo często lecz w niewielkich ilościach. Maksymalne dobowe sumy 
opadów atmosferycznych (powyżej 3,5 mm) zanotowano głównie na stacjach w środkowej 
części obszaru. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 17 cm na stacji Ustka. 

W związku z południową cyrkulacją powietrza podczas pierwszej połowy okresu poziomy 
wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, ujściowym odcinku Odry i Wisły, 
a także na Żuławach wykazywały tendencje spadkową. W drugiej połowie notowano duże 
dobowe wahania stanów wody (do 80 cm) w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz 
na stacjach morskich. Spowodowane to było zmianą siły i kierunku wiatru na północno-
-zachodni, co skutkowało wzrostem poziomów wód, lokalnie do strefy stanów alarmowych. 
Pod koniec okresu poziomy wody oscylowały między strefą stanów średnich a wysokich, 
lokalnie ostrzegawczych, z wyraźną tendencją spadkową. 

Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się głównie w strefie stanów średnich, 
a na stacji Resko – w strefie stanów wysokich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach ze względu na przewidywaną cyrkulację południową na Wybrzeżu, 
Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, oraz na Żuławach 
poziomy wody będą wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody głównie będą wahać się w strefie stanów średnich, 
lokalnie z możliwością przekroczenia stanów wysokich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 lutego - 10 lutego 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 3 lutego - 10 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 3 lutego - 10 lutego 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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