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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu okresu średnia dobowa temperatura powietrza w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu 
po Krzyczew utrzymywała się na ogół w dzień powyżej zera, a w nocy około zera stopni. 
Jedynie w dniach 28, 29 i 31 I temperatury minimalne w nocy były poniżej zera stopni niemal 
w całej zlewni. W dniach 26, 27 i 29 I na całym obszarze lokalnie notowano śladowe opady 
deszczu. W pozostałych dniach notowano opady deszczu (lokalnie także śniegu) o natężeniu 
słabym i umiarkowanym. W związku z utrzymującą się dodatnią temperaturą powietrza (oraz 
opadami deszczu) w całym okresie notowano stopniowe zmniejszanie grubości pokrywy 
śnieżnej. Na dzień 2 II ciągła pokrywa śnieżna występowała jedynie w górnej części zlewni 
Dunajca, Popradu i Wisłoka. W pozostałej części zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew 
pokrywa śnieżna występowała jedynie w postaci płatów śniegu, pokrywy nieciągłej bądź 
zaniknęła całkowicie. Największą grubość pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach 
na Kasprowym Wierchu (60 cm) i w Beskidzie Niskim w Blechnarce (15 cm). W zlewni Wisły 
od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w okresie temperatura powietrza 
zarówno w dzień jak i w nocy była dodatnia, tylko miejscami (29 i 30 I) odnotowano spadek 
temperatury minimalnej do ok. -3°C. Obserwowano na ogół wahania maksymalnej 
temperatury powietrza, z najwyższymi jej wartościami 28 i 30 I – lokalnie przekraczającymi 
10°C. Na przeważającej części obszaru obserwowano przelotne opady głównie deszczu, 
w dniu 30 I, a w zlewni Narwi także 1 II o natężeniu umiarkowanym, lokalnie o sumach około 
10 mm i więcej. Dodatnie temperatury powietrza spowodowały topnienie pokrywy śnieżnej 
do całkowitego jej zaniku w ostatnim dniu okresu. 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano wahania bądź wzrosty poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i niskich, a także w strefie stanów średnich wywołane opadami deszczu oraz 
spływem topniejącej pokrywy śnieżnej. Lokalnie stany wody były zakłócone zjawiskami 
lodowymi lub pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu 
Tczew obserwowano: do ujścia Narwi wzrosty stanu wody spowodowane spływem wody 
opadowo-roztopowej z górnej części zlewni, poniżej ujścia Narwi wahania, związane głównie 
z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku – w strefie wody średniej i niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew wraz ze zlewnią Narwi z Bugiem  
przez większość okresu obserwowano wahania z przewagą wzrostów, początkowo 
związanych z topnieniem pokrywy śnieżnej i zanikaniem zjawisk lodowych, następnie 
z przemieszczaniem się wody opadowo-roztopowej w zlewniach.  Lokalnie stan wody 
zakłócony był pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. Na Huczwie w Gozdowie, Krznie w Malowej 
Górze a także krótkotrwale na Sidrze w Harasimowiczach przekroczone zostały stany 
ostrzegawcze. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się początkowo głównie w strefie wody 
średniej i niskiej, a w kolejnych dniach w średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. W pierwszej 
połowie okresu obserwowano na ogół wzrosty, wywołane spływem wód opadowo-
roztopowych. W drugiej połowie okresu notowano na ogół wahania, lokalnie z tendencją 
spadkową związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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W zlewni Wisły po Tczew obserwowano niemal całkowity zanik zjawisk lodowych. Ostatniego 
dnia notowano je już lokalnie: głównie w postaci częściowego zlodzenia w górnych partiach 
zlewni Dunajca i Sanu, wodę na lodzie na Narwi w Piątnicy-Łomży, całkowitą pokrywę 
lodową na Bugu w Strzyżowie i w Wyszkowie oraz zlodzenie częściowe na górnej Biebrzy 
i górnym Bugu (Dorohusk Włodawa). 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody 
w aktualnych strefach. Na dopływach Wisły po Dęblin, spodziewane są spadki lub stabilizacja 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie w jej górnej części.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia Narwi stabilizację 
i opadanie stanu wody, poniżej ujścia Narwi wahania, związane z pracą stopni wodnych 
w Dębem i we Włocławku – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację i lokalne wahania związane 
z przemieszczaniem się wody opadowo-roztopowej w zlewniach, oraz miejscami z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, a w zlewni Narwi także spływem wód opadowych – w strefie 
wody średniej i niskiej, miejscami w dolnej wysokiej (na Krznie w Malowej Górze stany wody 
układać się będą w strefie stanów wysokich, około stanu ostrzegawczego). 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie 
z tendencją spadkową wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały lokalnie w całym okresie. 
Notowano głównie opady deszczu i śniegu z deszczem oraz śniegu. Największe opady 
wystąpiły na początku drugiej połowy okresu i były to głównie opady deszczu przechodzące 
w opady śniegu, które obejmowały prawie całą zlewnię. Opadom początkowo towarzyszyło 
topnienie pokrywy śnieżnej. W drugiej połowie okresu nastąpił kilkucentymetrowy przyrost 
pokrywy śnieżnej i pojawienie się pokrywy śnieżnej lokalnie na nizinach, a następnie 
ponowny jej zanik. W ostatnim dniu okresu pokrywa utrzymuje się w szczytowych partiach 
gór w paśmie Beskidów i Sudetów, i nie przekracza 30 cm. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej w całym okresie wystąpiły opady deszczu i lokalnie opady śniegu. Najwyższą 
wartość opadu zanotowano w Krzyżu (Noteć) 10,5 mm, a maksymalna pokrywa śniegu 
wystąpiła na posterunku opadowym w Lgocie Górnej i wyniosła 3,0 cm.  

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie stanów niskich, na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej w strefie stanów niskich i średnich, a na Odrze swobodnie płynącej 
w strefie wody niskiej. Na dopływach górnej i środkowej Odry oraz zlewniach tych dopływów 
stany wody układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Na stacji Kopice na Nysie 
Kłodzkiej, stany wody utrzymywały się poniżej najniższego niskiego stanu z wielolecia. 
Na stacjach wodowskazowych z obsługą obserwatora nie obserwowano zjawisk lodowych. 
Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej 
i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. 
Na prawie całym obszarze dorzecza Warty i Odry granicznej obserwowano zanikające 
zjawiska lodowe: lód brzegowy do 50%, lokalnie pokrywa lodowa o grubości od 1 do 12 cm 
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i woda na lodzie oraz spływająca kra na Odrze granicznej. Od wczoraj nastąpił zanik zjawisk 
lodowych na całej długości rzeki Warty, na Prośnie oraz na środkowym i ujściowym odcinku 
Noteci.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano przeważnie przebieg wyrównany oraz 
niewielkie wahania stanów wody. W wyniku opadów deszczu i tajania pokrywy śnieżnej 
w drugiej połowie okresu obserwowano większe wzrosty stanów, szczególnie w zlewniach: 
Olzy, Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Kaczawy, górnego Bobru i Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. 
W ciągu całego okresu występowały krótkotrwałe, lokalne wahania stanów wody 
na odcinkach rzek będących w zasięgu oddziałania urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni 
Warty zanikające zjawiska lodowe powodowały lokalnie wahania stanów wody. 
Na dopływach obserwowano niewielkie wzrosty i stabilizację stanów wody. Na Odrze 
granicznej obserwowano wahania stanów wody, a od drugiej połowy okresu spadki. Poniżej 
wodowskazu Widuchowa obserwowano wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą opadały, 
a lokalnie po opadach deszczu mogą występować niewielkie, chwilowe wzrosty stanów 
wody. W zlewni Olzy, górnego Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej topniejąca pokrywa śnieżna 
będzie wpływała na przebieg stanów wody. W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty 
prognozowane są nieznaczne wzrosty oraz stabilizacja stanów wody. Na odcinku 
od wodowskazu Poznań do ujścia rzeki wahania stanów wody spowodowane zanikającymi 
zjawiskami lodowymi. Na Odrze granicznej przewiduje się wzrosty stanów wody, a poniżej 
Widuchowej wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane oraz silne 
i lokalnie sztormowe (w środkowej części wybrzeża) wiatry z sektora zachodniego.  

Nie zanotowano temperatur ujemnych. Najniższe temperatury zarejestrowano pod koniec 
pierwszej połowy okresu we wschodniej części obszaru. Natomiast najwyższe wartości 
temperatury powietrza zanotowano na początku okresu w zachodniej części obszaru. 
Maksymalna wartość 11°C została zarejestrowana 27 I na stacji meteorologicznej Szczecin.  

Opady atmosferyczne występowały codziennie niemal we wszystkich zlewniach. Największe 
wartości dobowe opadu, dochodzące do 22 mm, notowano w zlewni Słupi w środkowej 
części wybrzeża. W pierwszym dniu okresu zanotowano pokrywę śnieżną w Elblągu 
i Goręczynie, o miąższości 1 cm. W kolejnych dniach w związku z dodatnimi temperaturami 
oraz opadami deszczu, zarejestrowano całkowite stopnienie pokrywy śnieżnej, a także 
stopniowy zanik pokrywy lodowej w zalewach i portach.  

Wzdłuż polskiego wybrzeża, na zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły 
i Odry, na rzekach Przymorza zlokalizowanych w zachodniej części, notowano głównie 
wahania w strefie stanów średnich i niskich. W zlewniach rzek Przymorza leżących 
we wschodniej części obszaru, na Żuławach i w zlewni Pasłęki zarejestrowano wahania 
w strefie stanów średnich i wysokich. 
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Największy dobowy wzrost poziomu wody wyniósł niemal 130 cm na stacji wodowskazowej 
Nowe Sadłuki na rzece Baudzie. Bardzo wysoki wzrost poziomu wody był spowodowany 
spływem wód opadowo-roztopowych. 

Prognoza: 

W najbliższych dwóch dobach na wybrzeżu prognozuje się wzrosty poziomów wody 
i wahania w strefie stanów średnich. Na Żuławach i w zlewni rzeki Pasłęki przewiduje się 
dalsze wahania w strefie stanów średnich i wysokich. W kolejnych dniach prognozuje się 
niewielkie spadki poziomów wody.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 stycznia - 2 lutego 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 26 stycznia - 2 lutego 2016 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 26 stycznia - 2 lutego 2016 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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Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok ) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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