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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dorzeczu Wisły po Dęblin na ogół notowano stopniowy wzrost temperatury. W ciągu dnia 
– w pierwszej połowie okresu temperatura na ogół utrzymywała się powyżej 5°C, natomiast 
od 20 II notowano lokalnie powyżej 10°C. Maksymalną temperaturę odnotowano  
23 II i wynosiła 13°C (Maków Podhalański). W ciągu nocy przez cały okres temperatura 
utrzymywała się przeważnie poniżej 0°C. Najniższą temperaturę obserwowano na początku 
okresu (18 II) i wynosiła ponad -19°C (Jabłonka). Pod koniec okresu, temperatura w nocy 
sięgała około 0°C, jedynie miejscami spadła do około -2°C. W zlewni Wisły od Dęblina 
po Tczew w dzień notowano dodatnie temperatury powietrza – najwyższa wyniosła 11,7°C 
w Łaziskach (22 II). W nocy przeważały temperatury ujemne – najniższą (-8,5°C) zanotowano 
w Silniczce (18 II). 

W zlewni Wisły po Dęblin nie obserwowano na ogół opadów atmosferycznych, jedynie pod 
koniec okresu wystąpiły niewielkie ilości opadów sięgające maksymalnie do 2,2 mm (23 II). 
W ciągu okresu na skutek braku opadów śniegu oraz w wyniku dodatnich temperatur 
obserwowano stopniowe zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej. 24 II największą 
grubość pokrywy śnieżnej zanotowano w Tatrach (na Kasprowym Wierchu – 119 cm, nad 
Morskim Okiem – 92 cm) oraz w Beskidzie Żywieckim (w Markowych Szczawinach – 91 cm). 
W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano nieznaczne przelotne opady 
atmosferyczne o dobowych sumach tylko punktowo przekraczających 3 mm. Obserwowano 
zanik pokrywy śnieżnej – ostatniego dnia notowano ją w Suwałkach (2 cm) oraz w Burzynie 
(3 cm). 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich wywołane 
spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na dopływach Wisły 
po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody, a miejscami obserwowano 
wzrosty stanów wody (w górnej części strefy stanów średnich oraz w dolnej części strefy 
stanów wysokich) wynikające z topnienia pokrywy śnieżnej. Dodatkowo stany wody lokalnie 
były zaburzone zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: do ujścia Narwi opadanie stanu 
wody, poniżej ujścia Narwi wahania z przewagą spadków, związane z pracą stopni wodnych 
w Dębem i we Włocławku - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano na ogół stabilizację 
i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody średniej i niskiej (na Pisie poniżej średniej niskiej wody z wielolecia), lokalnie w zlewni 
Pilicy w wysokiej (z przekroczeniami stanów ostrzegawczych). W pierwszych dniach lokalnie 
na: górnej i dolnej Narwi oraz jej dopływach, a także na dopływach Biebrzy notowano 
wzrosty wywołane zjawiskami lodowymi. W zlewni Bugu po Krzyczew notowano wahania 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich, poniżej Krzyczewa stabilizację 
i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej. 

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 
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stabilizację oraz opadanie stanu wody. Lokalnie w zlewni Węgorapy oraz dolnej Łyny 
wahania z tendencja wzrostową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
zanikaniem zjawisk lodowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozuje się wzrost poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin, w wyniku utrzymujących się dodatnich 
temperatur powietrza oraz prognozowanych opadów deszczu, spodziewane są wzrosty 
poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich. Lokalnie w zlewni Pszczynki, Przemszy, Nidy oraz na karpackich dopływach Wisły 
możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Stany wody mogą zostać zaburzone 
na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia Narwi wzrostową 
tendencję stanu wody, związaną ze spływem wody z górnej części dorzecza, poniżej ujścia 
Narwi stabilizację i opadanie - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły prognozowana jest na ogół stabilizacja stanu wody, miejscami 
zakłócona pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w zlewni Pilicy w wysokiej (przy utrzymujących się obecnych przekroczeniach stanów 
ostrzegawczych). W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na ogół nie notowano opadów z wyjątkiem ostatniego 
dnia okresu, kiedy zarejestrowano opady deszczu, a w Sudetach powyżej 800 m n.p.m. 
opady śniegu, o słabym natężeniu. Temperatura powietrza w Sudetach i na Przedgórzu 
Sudeckim (w dzień dodatnia, w nocy z lokalnymi spadkami poniżej 0°C) sprzyjała powolnemu 
topnieniu pokrywy śnieżnej. Intensywniejsze tajanie śniegu następowało we wschodniej 
części dorzecza – zwłaszcza w zlewni Olzy, gdzie temperatura powietrza w drugiej części 
okresu lokalnie utrzymywała się powyżej 0°C całą dobę. Aktualnie całkowita pokrywa śnieżna 
występuje powyżej 500 m n.p.m. Jej grubość do wysokości 800 m n.p.m. wynosi  
od 4 do 22 cm (do 53 cm w Górach Izerskich po stronie czeskiej), powyżej 800 m n.p.m.  
od 52 do 89 cm w Beskidach (Lysa Hora) i 69 cm w Sudetach (Śnieżka). W dorzeczu Warty 
i Odry granicznej opady deszczu o małej intensywności wystąpiły w ostatnim dniu okresu. 
W ciągu ostatniego tygodnia pokrywa śnieżna, która miała maksymalną grubość 4 cm (Żarki i 
Lgota Górna), całkowicie stajała. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się na ogół 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i okresowo wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty 
układały się w większości w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Na Odrze 
granicznej stan wody utrzymywał się w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 
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Na górnej Odrze od połowy okresu obserwowano wahania stanu wody z tendencją 
wzrostową wywołane zmiennym zasilaniem z topniejącego śniegu. Stan wody 
na skanalizowanym odcinku Odry miał na ogół przebieg wyrównany z lokalnymi wahaniami 
spowodowanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na środkowej Odrze swobodnie 
płynącej na odcinku do Głogowa rejestrowano wahania stanu wody związane z pracą stopnia 
wodnego Brzeg Dolny, a poniżej Głogowa przeważała tendencją spadkowa stanu wody. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody miały przeważnie przebieg 
wyrównany bądź powoli opadały. Tendencję wzrostową stanów wody spowodowaną 
topnieniem pokrywy śnieżnej obserwowano od połowy okresu w zlewniach Olzy i Małej 
Panwi, przejściowe niewielkie wzrosty wystąpiły też na górnej Nysie Kłodzkiej, górnej 
Kaczawie, w zlewni górnego Bobru oraz na górnej Nysie Łużyckiej. Lokalne większe wahania 
stanów wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie 
w zlewniach Kłodnicy, Bystrzycy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej.  

W zlewni Warty dominowały spadki stanów wody. Na Warcie poniżej Jeziorska występowały 
wahania stanów wody związane ze zmianami zrzutów ze zbiornika Jeziorsko. Na Odrze 
granicznej w pierwszej części okresu występowały wzrosty stanów wody, a następnie spadki. 
Na odcinku od Widuchowej notowano wahania stanów wody spowodowane 
występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej Odry przewiduje się wzrosty stanów wody 
spowodowane prognozowanymi opadami deszczu i topnieniem śniegu. Na górnej Odrze  
i na Olzie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Na skanalizowanym odcinku 
środkowej Odry spodziewane są wzrosty do strefy wody wysokiej. W dorzeczu środkowej 
Odry stany wody będą ulegały wahaniom przeważnie w strefach wody średniej i niskiej.  

W zlewni Warty i na Odrze granicznej do Widuchowej prognozowane są spadki stanów 
wody. Poniżej Widuchowej wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane 
i okresami silne (na wybrzeżu wschodnim)  wiatry z kierunku południowo-zachodniego.  

Najwyższe temperatury (przekraczające 10°C) notowano 21 II w zachodniej części obszaru. 
Temperatury o wartościach poniżej -5°C zarejestrowano w pierwszej dobie okresu we 
wschodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne w minionym okresie występowały rzadko, w ilościach 
nieprzekraczających 4 mm. 

W pierwszej połowie okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód oscylowały między strefą stanów 
niskich i średnich. W kolejnych dniach obserwowano wahania poziomów wody głównie 
w strefie stanów średnich. 
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Na części stacji zlokalizowanych na rzekach Przymorza obserwowano poziomy wód w strefie 
stanów niskich (stacje: Białogórzyno na rzece Radew, Korzybie na Wieprzy, Słupsk 
i Charnowo na Słupi, Smołdzino na Łupawie), na pozostałych stacjach poziomy wód wahały 
się w strefie stanów średnich. 

Największe dobowe wzrosty stanu wody (powyżej 20 cm) zanotowano we wschodniej części 
obszaru w połowie okresu. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach ze względu na przewidywaną cyrkulację zachodnią, przewiduje się 
niewielki wzrost poziomów wody i dalsze wahania w strefie stanów średnich, lokalnie 
(na rzekach przymorza) w strefie stanów niskich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 lutego - 24 lutego 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 17 lutego - 24 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 17 lutego - 24 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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