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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew do 5 II notowano spadek temperatury 
powietrza, zarówno maksymalnej jak i minimalnej. W ciągu dnia temperatury na ogół były 
dodatnie, a jedynie w wyższych partiach obszarów górskich były ujemne. Od 6 II do końca 
okresu notowano stopniowy wzrost temperatury powietrza, z temperaturami ujemnymi 
jedynie w nocy w wyższych partiach gór. Przez cały okres opady (głównie w postaci śniegu) 
występowały jedynie lokalnie, a największe wystąpiły w dniu 4 II (8 II jedynie w Tatrach). 
W związku z lokalnymi opadami oraz spadkiem temperatury powietrza w pierwszej połowie 
okresu na ogół obserwowano niewielki wzrost pokrywy śnieżnej, a w drugiej jej zmniejszanie 
z wyjątkiem wyższych partii Tatr, gdzie na koniec tygodnia wystąpił dalszy jej wzrost. W dniu 
9 II ciągła pokrywa śnieżna występowała głównie w Tatrach z największą jej grubością 
na Kasprowym Wierchu (72 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa temperatura powietrza 
była na ogół dodatnia, tylko okresowo odnotowano spadek temperatury minimalnej 
do około -3°C. Obserwowano przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz miejscami 
śniegu. Dodatnie temperatury powietrza spowodowały całkowite topnienie pokrywy 
śnieżnej oraz zanik zjawisk lodowych. 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano wahania bądź spadki poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich. Lokalnie stany wody były zakłócone występującymi jeszcze punktowo 
zjawiskami lodowymi lub pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Bugu po Krzyczew, 
początkowo notowano jeszcze wzrosty poziomu wody na odcinku Dorohusk-Krzyczew, 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego 
na stacji Dorohusk. W drugiej połowie okresu notowano na ogół spadek poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich oraz w strefie stanów średnich. Na Krznie 
w Malowej Górze do połowy okresu notowano wzrost poziomu wody z przekroczeniem 
stanu ostrzegawczego, a następnie spadek w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Ostatniego dnia na żadnej stacji w zlewni Bugu po Krzyczew nie notowano przekroczeń 
stanów ostrzegawczych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do ujścia Narwi stabilizację 
poziomu wody, poniżej ujścia Narwi wahania stanu związane ze spływem wody opadowo-
roztopowej z górnej części zlewni oraz 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 (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa) przez większość okresu 
obserwowano wahania stanu wody związane głównie z przemieszczaniem się wody 
opadowo-roztopowej w zlewniach oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ostatnich 
dniach okresu obserwowano stabilizację stanu wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w dolnej wysokiej.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, 
a w pierwszej połowie okresu także w dolnej strefie wody wysokiej. Na początku okresu 
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obserwowano na ogół wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowych. 
W kolejnych dniach okresu notowano na ogół stabilizację bądź tendencję spadkową.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej, a w pierwszej połowie okresu także w dolnej strefie wody wysokiej. 
W pierwszych dniach okresu obserwowano na ogół wzrosty oraz wahania poziomu wody, 
wywołane spływem wód opadowych. Następnie notowano na ogół tendencję spadkową, 
lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody 
w aktualnych strefach stanu. Na karpackich dopływach Wisły początkowo możliwe 
są wzrosty poziomu wody związane z prognozowanymi opadami deszczu na ogół w strefie 
stanów średnich. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowane będą wahania 
bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. W zlewni Bugu po Krzyczew 
początkowo prognozowany jest jeszcze niewielki wzrost poziomu wody na stacji Krzyczew. 
Na pozostałym odcinku Bugu oraz jego dopływach notowane będą spadki poziomu wody 
głównie w strefie stanów średnich.  

W najbliższych dniach na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia 
Narwi stabilizację i opadanie poziomu wody, a poniżej ujścia Narwi wahania stanu związane 
z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku – w strefie wody średniej, lokalnie 
w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
przewiduje się stabilizację i lokalne wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz z prognozowanymi opadami deszczu – w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej.  

W zlewni Narwi w ciągu pierwszej doby prognozowane są głównie spadki oraz stabilizacja 
poziomu wody, przeważnie w obecnych strefach. W kolejnych dniach przewiduje się na ogół 
wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy początkowo prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, 
lokalnie z tendencją spadkową wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych, a następnie 
wahania i wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez cały okres obserwowano opady. Były to małe 
i umiarkowane opady deszczu, w górach śniegu, a w ostatnim dniu miejscami dość duże 
o umiarkowanym natężeniu. Od 4 do 5 II w całym przekroju wysokościowym obserwowano 
opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na terenach nizinnych i podgórskich przyrost pokrywy 
śnieżnej wynosił od kilku do kilkunastu centymetrów, natomiast w szczytowych partiach gór 
śniegu przybyło od 25 do 35 cm. W drugiej połowie okresu dodatnia temperatura powietrza 
na terenach poniżej 800 m n.p.m. sprzyjała topnieniu pokrywy śnieżnej, aż do całkowitego 
zaniku. Pod koniec okresu śnieg notowano w szczytowych partiach gór i wynosił: na stacji 
Lysa Hora – 25 cm, w Zieleńcu – 4 cm, na Śnieżce – 28 cm, w Jakuszycach – 8 cm. W dorzeczu 
Warty i Odry granicznej opady deszczu występowały praktycznie co drugi dzień, a pod koniec 
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okresu obserwowano je już tylko lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano 
na początku okresu w Zbiersku (Czarna Struga) 8,3 mm.  

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, lokalnie 
na skanalizowanym odcinku Odry środkowej w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefie wody średniej, niskiej miejscami 
wysokiej. Na stacji Kopice na Nysie Kłodzkiej, stany wody utrzymywały się poniżej 
najniższego niskiego stanu z wielolecia. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na całym obszarze dorzecza Warty 
i Odry granicznej nie obserwowano już zjawisk lodowych. 

Stany wody Odry ulegały przeważnie niewielkim wahaniom lub miały przebieg wyrównany. 
Większe wzrosty zaznaczyły się pod koniec okresu na odcinku od Brzegu Dolnego do Ścinawy 
związane z pracą stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry stany wody na ogół opadały lub miały przebieg wyrównany. Na początku 
i pod koniec okresu, szczególnie w zlewniach górnej Kwisy, górnego Bobru, Nysy Łużyckiej 
oraz Olzy, Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej opady deszczu i spływ wód z topniejącego śniegu 
okresami spowodował wzrosty stanów wody od kilku do kilkunastu centymetrów. W ciągu 
omawianego okresu notowano większe, krótkotrwałe wahania stanów wody na odcinkach 
rzek będących pod wpływem oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych i zbiorników 
retencyjnych. W zlewni Warty na początku okresu zanikające zjawiska lodowe powodowały 
lokalnie wahania stanów wody. Po ustąpieniu zjawisk obserwowano niewielkie spadki 
i stabilizację stanów wody. Na Odrze granicznej obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni górnej i środkowej Odry (w związku z prognozowanymi 
opadami deszczu) prognozowane są wzrosty stanów wody z przemieszczaniem się stref 
stanów wody z niskiej do średniej i ze średniej do wysokiej (szczególnie w zlewniach górskich 
i podgórskich na wschodzie regionu). W Sudetach Wschodnich i Beskidach prognozowany 
jest przyrost pokrywy śnieżnej.  

W zlewni górnej Warty prognozowane są niewielkie spadki oraz stabilizacja stanów wody. 
Na odcinku od wodowskazu Poznań do ujścia rzeki wahania stanów wody spowodowane 
zanikającymi zjawiskami lodowymi. Na Odrze granicznej stabilizacja i następnie spadki 
stanów wody, poniżej Widuchowej wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane oraz silne i lokalnie sztormowe (w środkowej części wybrzeża) 
wiatry z sektora zachodniego. W kolejnych dniach siła wiatru osłabła. 

W pierwszej połowie okresu na obszarze zanotowano temperatury ujemne. 7 II w zachodniej 
części obszaru zarejestrowano najwyższe wartości temperatury powietrza. Maksymalna 
wartość, niemal 14°C, została zanotowana na stacji meteorologicznej Szczecin.  
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Opady atmosferyczne występowały codziennie, prawie we wszystkich zlewniach. Największą 
wartość dobową opadu (9 mm) zarejestrowano 3 II w zlewni Redy, na stacji Wejherowo. 

W związku z wiatrami z sektora zachodniego, wzdłuż polskiego wybrzeża, na Żuławach, 
zalewie Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły oraz na rzekach Przymorza zlokalizowanych 
głównie we wschodniej części obszaru, notowano wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich i wysokich. Lokalnie, na stacji wodowskazowej Gdańsk Sobieszewo i Władysławowo, 
poziomy wody przekroczyły strefę stanów ostrzegawczych (4 i 5 II). Na pozostałym obszarze 
poziomy wody wahały się przeważnie w strefie stanów średnich. 

Największy dobowy wzrost poziomu wody wyniósł niemal 54 cm na stacji wodowskazowej 
Świnoujście. 

Prognoza: 

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (544 cm, 9 II 2016) oraz wiatrami z sektora 
zachodniego w najbliższej dobie prognozuje się wzrosty poziomów wody i wahania w strefie 
stanów średnich i wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
W kolejnych dniach prognozuje się niewielkie spadki poziomów wody i wahania w strefie 
stanów średnich i wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 2 lutego - 9 lutego 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 2 lutego - 9 lutego 2016 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 2 lutego - 9 lutego 2016 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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Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
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Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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