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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Do dnia 15 II w dorzeczu Wisły po Dęblin na ogół notowano stopniowy wzrost temperatury 
powietrza za dnia (lokalnie powyżej 10°C), a w nocy stopniowy spadek temperatury. Jedynie 
na stacji Kasprowy Wierch temperatura powietrza prawie przez cały okres utrzymywała się 
poniżej 0°C. Dnia 16 II zanotowano spadek temperatury powietrza i niemal na całym 
obszarze temperatura przez całą dobę utrzymywała się poniżej 0°C, osiągając najniższe 
wartości nad ranem 17 II. W dorzeczu Wisły od Dęblina po Tczew w pierwszej połowie 
okresu temperatura powietrza wynosiła nocą na ogół poniżej 0°C, w dzień notowano 
głównie temperatury dodatnie. Pod koniec okresu na terenie omawianego rejonu notowano 
głównie temperatury ujemne. 

Analizowany okres był praktycznie bezopadowy. Jedynie pierwszego dnia w zlewni Wisły 
po Dęblin obserwowano opady atmosferyczne rzędu kilkunastu mm. Na pozostałym 
obszarze wystąpiły opady w ilościach śladowych. W ciągu tygodnia, na skutek dodatniej 
temperatury powietrza obserwowano zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej, a lokalnie 
jej całkowity zanik. Dnia 17 II największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano w Tatrach 
(na Kasprowym Wierchu 135 cm, w Dolinie Pięciu Stawów 111 cm, nad Morskim Okiem 
106 cm) oraz w Beskidzie Żywieckim (w Markowych Szczawinach 101 cm). 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich, wywołane 
spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na dopływach Wisły 
do dnia 15 II, lokalnie notowano wzrosty poziomu wody na skutek początkowo spływu wód 
opadowych z okresu wcześniejszego, a w dalszej kolejności na skutek spływu wód 
roztopowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty te występowały głównie 
w strefie stanów średnich. Na koniec tygodnia notowano na ogół wahania poziomu wody 
z przewagą spadków w strefie stanów średnich, lokalnie w strefie stanów niskich. 
Dodatkowo w związku z ujemnymi temperaturami powietrza lokalnie stany wody były 
zaburzane na skutek rozwijających się zjawisk lodowych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: do zbiornika we Włocławku głównie 
wzrosty poziomu wody spowodowane spływem wody opadowo-roztopowej z górnej części 
dorzecza, poniżej Włocławka wahania stanu związane z pracą stopnia wodnego – w strefie 
wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu) w pierwszych dniach okresu 
notowano wahania stanu wody z przewagą wzrostów spowodowanych przemieszczaniem się 
wody opadowej w zlewniach, w drugiej stabilizację i opadanie poziomu wody lokalnie 
zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych – na dopływach do ujścia Narwi w strefie wody 
średniej i wysokiej lokalnie w niskiej, a na dopływach poniżej ujścia Narwi w strefie wody 
średniej i niskiej. W zlewni Pilicy lokalnie notowano przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu notowano spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, a jedynie 
na Krznie w dolnej części strefy stanów wysokich.  

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej, 
a na Pisie, Sokołdzie i Supraśli poniżej średniej niskiej z wielolecia. Na Pisie, lokalnie 
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na dopływach Biebrzy oraz w zlewni dolnej Narwi na początku okresu notowano wzrosty 
wywołane spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, a następnie spadki. W pozostałej 
części zlewni Narwi, w ciągu całego okresu obserwowano na ogół opadanie lub stabilizację 
poziomu wody.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej, a na górnej Łynie poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół wahania 
stanu wody (w zlewni Węgorapy z tendencja spadkową), wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Ostatniego dnia na Narwi, Sokołdzie, Biebrzy, Pisie, Łynie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie 
zaczęły pojawiać się zjawiska lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego. 

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 wahania poziomu wody 
z przewagą spadków w strefie stanów średnich, lokalnie w strefie stanów niskich. Stany 
wody mogą zostać zaburzone na skutek rozwijających się zjawisk lodowych oraz pracy 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia Narwi opadanie stanu 
wody, poniżej ujścia Narwi wahania poziomu spowodowane pracą stopni wodnych w Dębem 
i we Włocławku w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły prognozowana jest stabilizacja i opadanie poziomu wody lokalnie zakłócona 
pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, miejscami w wysokiej i niskiej. 
W zlewni Pilicy, przy tendencji spadkowej poziomu wody, okresowo utrzymywać się będą 
obecne przekroczenia stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu notowany będzie niewielki spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, 
a na Krznie w dolnej części strefy stanów wysokich. Stany wody mogą zostać zaburzone 
w skutek rozwijających się zjawisk lodowych. 

W zlewni Narwi prognozuje się na ogół opadanie stanu wody, lokalnie: na dopływach Narwi 
i Biebrzy oraz na górnej Biebrzy i górnej Narwi wahania i wzrosty w strefie wody niskiej 
i średniej, wywołane rozwojem zjawisk lodowych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanu wody w strefie 
wody niskiej i średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwojem zjawisk 
lodowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady wystąpiły tylko w pierwszej dobie okresu. 
W dorzeczu górnej Odry były to opady śniegu i deszczu ze śniegiem o słabym i lokalnie 
umiarkowanym natężeniu, które spowodowały niewielki przyrost pokrywy śnieżnej 
w górach. W dorzeczu Odry środkowej opady były śladowe. Pokrywa śnieżna w ciągu 
kolejnych dni tajała. Ostatniego dnia występowała lokalnie na nizinach (o miąższości do kilku 
centymetrów) oraz powyżej 550 m n.p.m. (o grubości od kilku do 73 cm w szczytowych 
partiach Sudetów i do 117 cm w szczytowych partiach Beskidów). W dorzeczu Warty i Odry 
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granicznej opady (o sumach dobowych poniżej 1 mm) wystąpiły głównie w postaci deszczu. 
W ciągu ostatniego tygodnia pokrywa śnieżna ulegała topnieniu. W ostatnim dniu okresu 
maksymalną grubość zanotowano w Żarkach i Lgocie Górnej (górna Warta) 4 cm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej i wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w większości w strefie wody 
średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Na Odrze granicznej w strefie wody 
średniej i lokalnie wysokiej. 

Na początku okresu na górnej Odrze w wyniku spływu wód z topnienia pokrywy śnieżnej 
obserwowano wzrosty stanów wody. To niewielkie wezbranie w kolejnych dniach 
przemieszczało się w dół biegu rzeki, powodując wzrosty i wahania stanów wody. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry (także w wyniku wspomnianego tajania 
pokrywy śnieżnej) występowały na początku okresu wzrosty stanów wody, szczególnie 
na ciekach nizinnych i podgórskich. Pod koniec okresu stany wody ulegały niewielkim 
wahaniom z tendencją opadania. Lokalnie obserwowano także chwilowe, okresami znaczne, 
zmiany stanów wody wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie 
na środkowej Odrze, w zlewni Kłodnicy, w ujściowym odcinku Bobru i na Kwisie. W zlewni 
Warty i na jej dopływach dominowały wzrosty stanów wody w związku z tajaniem pokrywy 
śnieżnej. Pod koniec okresu przeważały spadki stanów wody, wzrosty wystąpiły w Uniejowie 
i Kole w związku ze zwiększeniem odpływu na zbiorniku Jeziorsko. Na Odrze granicznej 
występowały wahania z tendencją spadkową. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
niewielkim wahaniom z tendencją opadania. Na Odrze granicznej przewiduje się wzrosty 
stanów wody, jedynie w Widuchowej - spadki. W dorzeczu Warty prognozowane są spadki 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z kierunku południowo-zachodniego. W kolejnych 
dniach notowano umiarkowane i silne (szczególnie na wybrzeżu) wiatry z kierunku 
wschodniego i południowo-wschodniego. W ostatniej dobie wiatr zmienił kierunek 
na południowo-zachodni. 

Najwyższe temperatury, przekraczające 6°C, notowano w pierwszej dobie i pod koniec 
okresu. Najniższe temperatury, dochodzące niemal do -7°C, notowano w drugiej połowie 
okresu, we wschodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne występowały rzadko, w ilościach nie przekraczających 1 mm. 

W pierwszej połowie okresu na zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry oraz 
w zachodniej części wybrzeża poziomy wody układały sie w strefie stanów średnich. 
W pierwszej dobie drugiej połowy okresu, ze względu na wzrost siły i zmianę kierunku 
wiatru, poziom wody podniósł się do strefy stanów wysokich, po czym zaczął opadać 
wahając sie w strefie stanów średnich. Na stacjach morskich w środkowej części wybrzeża 
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(Kołobrzeg, Darłowo, Ustka) oraz na stacjach zlokalizowanych w obrębie Zalewu Wiślanego, 
w pierwszej połowie okresu poziomy wód oscylowały między strefą stanów wysokich 
i średnich, po czym również wykazywały tendencje spadkową.  

Na rzekach przymorza oraz na stacjach wybrzeża wschodniego poziomy wód wahały się 
między strefą stanów średnich, a niskich (szczególnie pod koniec okresu). 

Prognoza: 

W najbliższych dniach, ze względu na przewidywaną cyrkulację południową i brak opadów 
atmosferycznych, przewiduje się spadek poziomów wody i wahania w strefie stanów 
średnich i niskich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 10 lutego - 17 lutego 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 10 lutego - 17 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 10 lutego - 17 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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