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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W pierwszej połowie analizowanego okresu na całym obszarze na skutek ujemnych 
temperatur powietrza oraz opadów śniegu obserwowano przyrost pokrywy śnieżnej. 
W drugiej połowie, na skutek wzrostu temperatury powietrza powyżej 0oC oraz opadów 
deszczu ze śniegiem, lokalnie deszczu, notowano stopniowe zmniejszanie grubości pokrywy 
śnieżnej. Dnia 26 II największą jej grubość zmierzono w Tatrach: na Kasprowym Wierchu 
(180 cm), w Dolinie Pięciu Stawów (130 cm) oraz nad Morskim Okiem (108 cm). W pozostałej 
części Karpat największe wartości notowane były w Bieszczadach (Wołosate 73 cm) 
oraz w Beskidzie Niskim (Blechnarka 64 cm), a na nizinach w Suwałkach (27 cm) i w 
Chojnicach (15 cm).  

W dorzeczu Wisły w pierwszej części okresu obserwowano głównie spadki stanu wody, 
lokalnie zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Miejscami utrzymywały się jeszcze 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Wisły po Dęblin stan wody układał się 
w strefie stanów średnich i niskich. Poniżej Dęblina stan wody układał się głównie w strefie 
wody średniej. W drugiej części okresu w zlewni Narwi w dalszym ciągu notowano 
przeważnie opadanie w strefie wody średniej i wysokiej. Natomiast w zlewni Wisły po Tczew, 
na skutek spływu wód opadowo-roztopowych, wystąpiły głównie wzrosty stanów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich. Na Bugu po Krzyczew przez cały okres obserwowano 
spadki, bądź wahania poziomu wody na ogół w strefie stanów wysokich, a lokalnie na granicy 
stref stanów średnich i wysokich. Na dzień 26 II stany ostrzegawcze przekroczone były 
lokalnie w zlewni Pilicy i na Bugu (w Dorohusku, we Włodawie).  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie opadanie stanów wody, zakłócone głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Jedynie na Gubrze wystąpiły znaczne wahania wywołane zjawiskami 
lodowymi. 

Na rzekach obserwowano stopniowe zanikanie zjawisk lodowych, które występowały 
w postaci śryżu, zlodzenia częściowego lub całkowitego. Całkowita pokrywa lodowa 
obserwowana jest jedynie na Biebrzy w Osowcu oraz na jez. Jeziorak w Iławie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew w wyniku dalszego topnienia pokrywy 
śnieżnej przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody, następnie wahania, lokalnie na skutek 
pracy urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średnie i wysokiej. Lokalnie prognozuje 
się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. 

Na Bugu po profil Krzyczew prognozuje się stabilizację bądź kilkucentymetrowe wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich lub wysokich przy przekroczonych stanach 
ostrzegawczych w Dorohusku i Włodawie.  

W zlewni Narwi przewiduje się głównie opadanie oraz stabilizację stanów wody. W zlewni 
Łyny i Węgorapy również prognozuje się głównie opadanie stanów wody, lokalnie wahania 
na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 
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Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym okresie występowały opady śniegu a pod 
koniec okresu śniegu z deszczem i deszczu o małej i umiarkowanej wysokości oraz o słabym 
i umiarkowanym natężeniu. Wyższe opady występowały w pierwszym i piątym dniu 
omawianego okresu. Pokrywa śnieżna występowała w całym profilu wysokościowym.  
W pierwszej części okresu pokrywa śnieżna przyrastała, a na koniec okresu pokrywa malała 
na skutek topnienia. Na koniec okresu grubość pokrywy na wysokości do 300 m n.p.m. 
wynosiła od 0 do 21 cm, od 300 do 600 m n.p.m. – do 60 cm na Przedgórzu Sudeckim oraz do 
50 cm w Sudetach, od 600 do 800 m n.p.m. – do 75 cm w Sudetach oraz do 45 cm  
w Beskidzie Śląskim, w szczytowych partiach Sudetów do 149 cm. W dorzeczu Warty i dolnej 
Odry zaobserwowano wystąpienie opadów śniegu, a pod koniec okresu deszczu. Opady 
śniegu były dość intensywne. Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 16 cm w Kaliszu. 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w omawianym okresie w strefie wody 
średniej, lokalnie niskiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały 
się przeważnie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej z tendencją wzrostową  
w końcu okresu. Utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Baryczy, 
Kaczawy, Bobru i Nysy Łużyckiej. Okresowo pojawiły się lokalnie zjawiska lodowe w postaci 
lodu brzegowego i kry. Stany wody w dorzeczu Warty i Odry układały się w strefach wody 
średniej i wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych. Lokalnie stany 
wody układały się w strefie niskiej. 

Stany wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych dopływów początkowo opadały  
a następnie rosły lub miały przebieg wyrównany. W wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych oraz w związku z gospodarką wodną na zbiornikach notowane były 
wahania stanów wody, głównie w zlewni Nysy Kłodzkiej i Bobru. Na dolnej Odrze na odcinku 
od Słubic do Widuchowej obserwowano spadki stanów wody. Wzrosty stanów wody na stacji 
wodowskazowej Widuchowa spowodowane były wystąpieniem zjawiska cofki. Na Warcie  
i dopływach obserwowano spadki stanów wody i stabilizację, a w końcowym okresie  
w wyniku tajania pokrywy śnieżnej wzrosty  stanów wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu Odry , szczególnie w zlewniach nizinnych, w ciągu najbliższych dni przewiduje się 
wzrosty stanów wody spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej. W dorzeczu Warty 
spodziewane są wzrosty stanów wody wywołane spływem wód z tajania pokrywy śnieżnej. 
Na dolnej Odrze w początkowym okresie utrzyma się tendencja spadkowa, a następnie 
przewidywane są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora wschodniego i północno-wschodniego, głównie silne 
(przejściowo sztormowe) i umiarkowane (szczególnie w drugiej połowie okresu).  

Na omawianym obszarze, opady atmosferyczne notowano ze śladowymi lub 
kilkumilimetrowymi sumami dobowymi. Najwyższe opady (do 11 mm) odnotowano na 
początku omawianego okresu. Na większości stacji notowano występowanie 
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kilkunastocentymetrowej pokrywy śnieżnej. Najgrubszą warstwę pokrywy śnieżnej 
odnotowano 23 II w Goręczynie (34 cm). 

Poziomy wody wzdłuż wschodniej części Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym 
wahały się głównie w strefie stanów średnich. Natomiast poziomy wody wzdłuż zachodniej 
części Wybrzeża i na Zalewie Szczecińskim na początku omawianego okresu wahały się  
w strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych. W związku z występowaniem wiatrów 
głównie z sektora wschodniego obserwowano stopniowy spadek napełnienia Bałtyku.  
Na Żuławach Wiślanych i rzekach Przymorza poziomy wody wahały się głównie w strefie 
stanów średnich.  

Przez większą część omawianego okresu obserwowano tendencję powolnego zanikania 
zjawisk lodowych. Zjawiska lodowe utrzymują się nadal na Zalewie Wiślanym oraz  
w niektórych portach Zalewu Szczecińskiego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na Żuławach Wiślanych, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
przewiduje się, że stany wody będą wahać się w strefie stanów średnich z lekką tendencją 
wzrostową. Na rzekach Przymorza i Żuławach Wiślanych przewiduje się utrzymanie 
poziomów wody głównie w strefie stanów średnich, lokalnie z tendencją wzrostową ze 
względu na topnienie pokrywy śnieżnej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 20 - 26 lutego 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 20 - 26 lutego 2013 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 20 - 26 lutego 2013 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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