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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dorzeczu Wisły po Dęblin na ogół notowano dodatnią temperaturę powietrza. Jedynie 
lokalnie w górach temperatura obniżała się poniżej 0°C. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew 
w ciągu dnia notowano dodatnie temperatury powietrza. Obserwowano na ogół wahania 
maksymalnej dobowej temperatury powietrza z najwyższymi wartościami na początku 
i końcu okresu. W nocy występowały jeszcze temperatury ujemne, głównie w północnej 
części obszaru. 

W dorzeczu Wisły po Dęblin największe opady notowano w dniach 25 II oraz 3 III. 3 III opady 
wystąpiły w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W pozostałych dniach opadów 
nie notowano, bądź były one niewielkie (maksymalnie kilkumilimetrowe). Z biegiem tygodnia 
obserwowano stopniowe zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej (z wyjątkiem 3 III kiedy 
zanotowano jej zwiększenie). 3 III największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano 
w Tatrach (na Kasprowym Wierchu – 125 cm, nad Morskim Okiem – 117 cm) oraz 
w Beskidzie Żywieckim (w Markowych Szczawinach – 108 cm). W zlewni Wisły od Dęblina 
po Tczew występowały przelotne opady deszczu, intensywniejsze 25 II w południowej części 
obszaru oraz 2 III w części północnej. Na południu omawianego obszaru nie zanotowano 
pokrywy śnieżnej, natomiast na północy w pierwszej połowie okresu lokalnie notowano 
ją jeszcze w postaci płatów bądź o kilkucentymetrowej grubości. 

W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz opadami deszczu, a także pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w dniach 24-27 II na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano 
na ogół wzrost poziomu wody do strefy stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich, lokalnie (na dopływach) powyżej stanów ostrzegawczych. Początkowo 
(tj. 24 II) wzrosty te zaznaczyły się głównie na karpackich dopływach Wisły, jednakże 
w dniach 25-27 II tendencja wzrostowa poziomu wody obserwowana była już na całym 
omawianym obszarze. W dniach 28 II - 1 III na dopływach Wisły notowano już na ogół spadki 
stanów wody, jedynie na świętokrzyskich dopływach Wisły obserwowano wzrosty 
spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych. 2 III wzrosty poziomu wody 
obserwowano na ogół w górnych biegach karpackich dopływów (w wyniku topnienia 
pokrywy śnieżnej). Pod koniec okresu, w wyniku przemieszczania się wód opadowo- 
-roztopowych z wyżej położonych części zlewni, na Wiśle po Dęblin zaznaczył się wzrost 
poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo notowano stabilizację i opadanie 
stanu wody, następnie wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych z górnej części 
dorzecza i z pracą stopnia wodnego we Włocławku w strefie wody średniej, miejscami 
w niskiej. 

Na większości dopływów Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi 
i zlewni Bugu) notowano stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zakłóconą pracą 
urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej. W zlewni Pilicy notowano 
początkowo wzrosty, następnie wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych 
- w strefie wody wysokiej i średniej, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych.  
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W zlewni Bugu po Krzyczew notowano wahania poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
średnich, a jedynie na Krznie w dolnej części strefy stanów wysokich. Poniżej Krzyczewa 
notowano na ogół stabilizację stanu wody w strefie wody średniej.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej i niskiej, a na Pisie poniżej 
średniej niskiej wody z wielolecia. Obserwowano na ogół nieduże wzrosty oraz wahania 
wywołane spływem wód roztopowych z lokalnie występującej pokrywy śnieżnej oraz 
przemieszczaniem wody w dół zlewni. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, 
a na górnej Węgorapie poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół wahania 
stanu wody wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych, a ostatniej doby odnotowano 
nieduże wzrosty wywołane spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich, a lokalnie (na dopływach Wisły) w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Stany wody mogą zostać zaburzone na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: 
do zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania 
związane ze spływem wody z górnej części dorzecza i z pracą zbiornika - głównie w strefie 
wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły prognozowana jest na ogół 
stabilizacja stanu wody, miejscami zakłócona pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody średniej i niskiej, a w zlewni Pilicy w średniej i wysokiej (przy utrzymujących się 
obecnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych). W zlewni Bugu spodziewane są wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich, jedynie na Krznie w dolnej części strefy stanów 
wysokich. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej Odry istotne opady zaobserwowano w dwóch epizodach, na początku 
okresu oraz w ostatnim dniu. Były to opady o umiarkowanej i dość dużej wysokości, podczas 
których w górnych partiach dorzecza obserwowano dobowy przyrost pokrywy śnieżnej 
nawet >10 cm. W dorzeczu środkowej Odry opad o umiarkowanej wysokości (lokalnie o dość 
dużej) zaobserwowano w ostatniej dobie. Powyżej 150 m n.p.m. był to opad śniegu, a świeża 
pokrywa śnieżna wynosiła 1-5 cm (lokalnie na Pogórzu Sudeckim do 8 cm). W ciągu tygodnia 
na większości obszaru (poza szczytowymi partiami górskimi) temperatura niemal codziennie 
była w dzień dodatnia, a w nocy lokalnie spadała poniżej 0°C, co sprzyjało powolnemu 
topnieniu pokrywy śnieżnej. Aktualnie pokrywa śnieżna o grubości >10 cm występuje 
powyżej 500 m n.p.m. Jej grubość do wysokości 800 m n.p.m. wynosi od 2 do 18 cm  
(w Kotlinie Kłodzkiej oraz w Beskidach), powyżej 800 m n.p.m. do 100 cm w Beskidach (Lysa 
Hora) i 75 cm w Sudetach (Śnieżka). W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu 
i śniegu wystąpiły w ostatnim dniu okresu. Jedynie w zlewni górnej Warty opady 
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występowały prawie każdego dnia. Zanotowano opady o umiarkowanej intensywności. 
Najwyższe opady wystąpiły w Kręciwilku (górna Warta), a maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wystąpiła w Lgocie Górnej (górna Warta) 2 cm. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. Strefa wody wysokiej występowała głównie na górnej Odrze, a także na jej 
dopływach (zwłaszcza Olzie). Górskie dopływy środkowej Odry utrzymywały się w strefie 
wody średniej i niskiej, w pozostałej części dorzecza dominowała strefa wody średniej. Stany 
wody w dorzeczu Warty układały się w większości w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej 
i niskiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 

Na całej długości Odry w ciągu okresu można było zaobserwować przemieszczającą się falę 
wezbrania, które zapoczątkowały opady z 24 II. Ponadto na górnej Odrze do Raciborza 
Miedoni zaznaczyła się kolejna, znacznie mniejsza fala, powstała po opadach z ostatniej 
doby. Na Odrze swobodnie płynącej na odcinku do Ścinawy rejestrowano wahania stanu 
wody związane z pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny. W wyniku tajania pokrywy śnieżnej 
połączonych z opadami deszczu, w dorzeczu górnej Odry obserwowano wahania stanów 
wody, które lokalnie osiągały do 30 cm/dobę. W zlewniach rzek Sudeckich obserwowano 
niższe, kilkucentymetrowe wahania stanów wody. Lokalne większe wahania stanów wody 
spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach Kłodnicy, 
Bystrzycy, Nysy Łużyckiej oraz Widawy. W zlewni górnej Warty i na odcinku do zbiornika 
Jeziorsko dominowały wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty występowały wahania 
stanów wody, na odcinku Warty poniżej zbiornika spadki i stabilizacja stanów, związane 
ze zmianami zrzutów ze zbiornika Jeziorsko.  Na Odrze granicznej występowały spadki 
stanów wody, a w dwóch ostatnich dniach zaznaczyły się wzrosty. Od Widuchowej 
występowały wahania stanów wody spowodowane występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni przewiduje się, że w dorzeczu górnej Odry oraz Odry skanalizowanej 
stany wody będą ulęgały niewielkim wahaniom lub będą nieznacznie opadały. Na odcinku 
od Połęcka do Słubic prognozowany jest początkowo niewielki wzrost, a następnie opadanie 
stanów wody.  

W zlewniach nizinnych dopływów górnej i środkowej Odry prognozuje się powolne opadanie 
stanów wody. W zlewniach górskich i wyżynnych dopływów górnej i środkowej Odry 
prognozuje się wahania stanów wody spowodowane początkowo opadami i tajaniem 
pokrywy śnieżnej, a następnie już tyko tajaniem. W zlewni Warty prognozowane są spadki 
i stabilizacja stanów wody, a na Odrze granicznej 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 wiatry z sektora południowego. Pod koniec pierwszej połowy okresu 
notowano umiarkowane wiatry z kierunku południowego i południowo-wschodniego. 
W kolejnych dniach na Wybrzeżu notowano silniejsze wiatry z kierunku zachodniego 
i południowo-zachodniego, natomiast w rejonach Zatoki Gdańskiej utrzymywał sie silniejszy 
wiatr z kierunku południowego. 
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Najwyższe temperatury przekraczające 8°C zarejestrowano w pierwszej połowie okresu 
w zachodniej części obszaru oraz w ostatniej dobie okresu we wschodniej części obszaru. 
Najniższe temperatury, o wartościach poniżej -4°C, zanotowano w pierwszej połowie okresu 
w zachodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne w minionym okresie były zróżnicowane. W pierwszej połowie okresu 
występowały bardzo rzadko lub wcale. W drugiej połowie nasiliły się zwłaszcza pod koniec 
okresu, gdzie zaobserwowano najwyższe dobowe wartości opadu atmosferycznego (powyżej 
7 mm we wschodniej części obszaru). 

W pierwszej połowie okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku 
Odry poziomy wód wahały się w strefie stanów średnich. Na początku drugiej połowy 
notowano spadki poziomów wody, lokalnie do strefy stanów niskich. W kolejnych dniach 
obserwowano wzrost poziomów wody oraz wahania w strefie stanów średnich (jedynie 
na stacji morskiej Darłowo zanotowano krótkotrwałe przekroczenie stanów wysokich). 
Na pozostałym obszarze (wyłączając rzeki Przymorza), to jest w ujściowym odcinku Wisły, 
na Żuławach i Zalewie Szczecińskim poziomy wody wahały sie w strefie stanów średnich. 

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 głównie w ujściowym 
odcinku Wisły w ostatniej dobie okresu. Było to związane ze spływem wód opadowych 
z południa kraju. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach ze względu na prognozowaną 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 24 lutego - 3 marca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 24 lutego - 3 marca 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 24 lutego - 3 marca 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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