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INFORMACJA 

        dot. aktualnej sytuacji hydrologiczno - meteorologicznej 

 
 

Postępujące od zachodu ocieplenie związane z napływem mas powietrza polarno – morskiego 
oraz opady deszczu przyspieszają proces topnienia śniegu, a także zanikanie zjawisk lodowych 
na rzekach. W ciągu najbliższych 48 godzin minimalna temperatura prognozowana jest na 
poziomie -1°C - 0°C. Temperatura maksymalna może dojść do około 8°C - 10°C na krańcach 
zachodnich. Utrzymywanie się temperatury w nocy (minimalna) w okolicy 0°C lub lekko 
poniżej przyczyni się łagodniejszego przebiegu roztopów. Spodziewane w końcu tygodnia 
niewielkie ochłodzenie wpłynie na stabilizację sytuacji. W związku z prognozowanymi 
wzrostami stanów wody IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia (w skali  
3-stopniowej) dla województw lubuskiego (dorzecze Bobru i Kwisy) i dolnośląskiego (dorzecze 
Nysy Łużyckiej, Nysy Kłodzkiej, Bóbr i Kaczawa). Akcję lodołamania podjęto na jeziorze Dąbie  
i Odrze Wschodniej od Gryfina. Ostrzeżenie meteorologiczne o roztopach 2 stopnia (w skali  
3-stopniowej) wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a 1 stopnia dla 
województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, 
małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.  

 
WNIOSKI 

 Zgodnie z orientacyjną prognozą pogody IMGW1, w pierwszej dekadzie lutego wystąpi wzrost 
temperatury oraz opady deszczu. Topnienie pokrywy śnieżnej i lodowej przyczyni się do wzrostów 
stanów wody, co lokalnie może grozić podtopieniami lub zwiększeniem zagrożenia powodziowego. 

 Służby, inspekcje i straże podległe lub nadzorowane przez wojewodów powinny być przygotowane 
do reagowania na wypadek zagrożenia. 

 Służby hydrologiczno – meteorologiczne monitorujące warunki i sytuację na rzekach powinny na 
bieżąco przekazywać informacje jednostkom zarządzania kryzysowego. 

 
 
I. ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA METEOROLOGICZNA IMGW NA OKRES OD GODZ. 19:30 DNIA 

30.01.2013 DO GODZ. 19:30 DNIA 04.02.2013 
 

W dniach 30/31.01 - 01.02 prognozowane są okresami opady deszczu przechodzące w piątek  
w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C, 1°C na północnym wschodzie do około 3°C 
na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od około 2°C na północnym wschodzie do 
około 6°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północnym wschodzie 
porywisty, w porywach do 55 km/h. 
W dniach 01/02.02 - 04.02 prognozowane są miejscami opady śniegu przechodzące w poniedziałek 
(4.02) na zachodzie kraju w deszcz. Temperatura minimalna od około -5°C na północnym wschodzie 
do około -2°C na zachodzie i wybrzeżu. Temperatura maksymalna od około -1°C na północnym 
wschodzie do około 2°C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. 

 
II. SYTUACJA NA RZEKACH I LODOŁAMANIE 
 

W dorzeczu Wisły stan wody układa się głównie w strefie wody średniej, śryż i/lub lód brzegowy 
obserwowano na Wiśle i na większości jej dopływów. Pokrywa lodowa występuje na Narwi, Biebrzy, 
Omulwi, Bugu, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na Wiśle (powyżej zbiornika Włocławek), na Sole, Rabie, 
Liwcu i Wkrze. 

                                                           
1
 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 30 dni wg stanu na dzień 16.01.2013 z godz. 07:00, 

opracowana w Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW. 
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Według informacji RZGW Warszawa, 6 lodołamaczy znajduje się w rezerwie przy stopniu wodnym 
we Włocławku. Według informacji RZGW Gdańsk, 3 lodołamacze znajdują się w rezerwie  
w awanporcie śluzy Przegalina i 3 w Sobieszewie. 
 
W dorzeczu Odry stan wody układa się głównie w strefie wody średniej. Stan alarmowy był 
przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych, maksymalnie o 12 cm na Obrze w Bledzewie. Śryż 
i/lub lód brzegowy obserwowano na Osłobodze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, 
Prośnie i Noteci oraz lokalnie na Odrze, Strzegomce, Widawie, Baryczy i Warcie. Pokrywa lodowa 
występuje na Nerze oraz lokalnie na Odrze i Warcie. Pochód kry zanotowano lokalnie na środkowej 
Odrze oraz na Warcie w okolicy ujścia Noteci. 
 
Według informacji RZGW Szczecin, wczoraj rozpoczęto akcję lodołamania. Pięć polskich 
lodołamaczy przystąpiło do kruszenia pokrywy lodowej na jeziorze Dąbie i Odrze Wschodniej od 
Gryfina. Dzisiaj (29.01) w akcji uczestniczy 7 polskich lodołamaczy, 3 lodołamacze są skierowane 
do pracy na jezioro Dąbie, 4 pozostałe będą łamać lód zatorowy od Marwic w górę rzeki.  
W drugiej połowie dnia do polskich jednostek dołączą 3 niemieckie lodołamacze. Według 
informacji RZGW Poznań, obserwowany jest stopniowy zanik zjawisk lodowych na rzekach, sytuacja 
na Prośnie, Warcie i Noteci jest stale monitorowana. Obecnie nie ma zagrożeń. 
 
W rzekach Przymorza stan wody układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki 
zanotowano na Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Redze, 
Łebie i Gołdapie. Pokrywa lodowa występuje na Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. 
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