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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W pierwszych dniach okresu na całym obszarze zlewni Wisły po Dęblin maksymalna dobowa 
temperatura powietrza była dodatnia, następnie notowano jej stopniowe obniżanie się.  
Od piątku 12 II do niedzieli 14 II w górnych partiach Beskidów, Gorców, Tatr i Bieszczadów 
przez całą dobę temperatura powietrza była ujemna, natomiast na pozostałym obszarze  
w ciągu dnia rejestrowano dodatnią temperaturę powietrza, a w nocy spadała ona poniżej  
0°C. Od niedzieli 14 II ocieplało się, a w poniedziałek 15 II na całym obszarze (poza górnymi 
partiami Tatr) maksymalna temperatura powietrza była dodatnia. W ciągu całego 
opisywanego okresu na obszarze zlewni Wisły po Dęblin notowano opady o zmiennym 
natężeniu. Ich największą intensywność rejestrowano 10 i 11 II – były to opady deszczu  
i deszczu ze śniegiem stopniowo przechodzące w opady śniegu. W tych dniach obserwowano 
przyrost pokrywy śnieżnej od kilku centymetrów, do kilkudziesięciu w górach, największy 
dobowy przyrost pokrywy śnieżnej zanotowano 11 II w Tatrach nad Morskim Okiem –  
35 cm. Wraz ze stopniowym ociepleniem oraz występującymi 15 II intensywnymi opadami 
deszczu – poza Tatrami, gdzie notowano opady śniegu – obserwowano zmniejszenie się 
zasięgu występowania pokrywy śnieżnej. 16 II o 6 UTC ciągłą pokrywę śnieżną obserwowano 
już tylko w górnych częściach Beskidów, Tatr i Gorców; jej największą grubość notowano  
na Kasprowym Wierchu – 119 cm.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
powietrza była dodatnia (miejscami osiągnęła ok. 12˚C), minimalna wahała się od ok. -4˚C  
do ok. +8˚C. W ciągu całego okresu notowano głównie niewielkie opady deszczu ze śniegiem 
i deszczu. Na początku okresu w zlewni Pilicy i Wkry opady były intensywniejsze. Lokalnie  
i okresowo pojawiła się pokrywa śnieżna (max. 10 cm w Stanowiskach).  

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich.  
Na dopływach w jej zlewni początkowo poziom wody układał się w strefie stanów średnich,  
a lokalnie niskich. Po opadach, które wystąpiły 10 i 11 II obserwowano wzrost oraz wahania 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich, a lokalnie w zlewniach: górnego Sanu, 
Wisłoki i górnej Przemszy – w strefie stanów wysokich. Na bieszczadzkich dopływach Sanu 
krótkotrwale zostały przekroczone stany ostrzegawcze. W ciągu kolejnych dni obserwowano 
spływ wód opadowo-roztopowych do niżej położonych części zlewni. Największe wzrosty 
stanów wody obserwowano po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły 15 II. 
Zmienność poziomu wody obserwowana była wtedy w obrębie stref stanów średnich oraz 
wysokich, a w zlewni górnej Wisłoki, na Białej Tarnowskiej i na Osławie zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze. W kilku profilach wodowskazowych w zlewni górnego Sanu poziom 
wody był zbliżony do wartości stanu ostrzegawczego.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do ujścia Narwi w pierwszej części omawianego okresu 
obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody niskiej, następnie wzrosty, 
związane ze spływem wody z górnej części zlewni - w strefie wody średniej. Na Wiśle  
od ujścia Narwi do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody, związane z pracą stopni 
wodnych w Dębem i we Włocławku - w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły  
do zbiornika we Włocławku (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) początkowo 
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obserwowano stabilizację oraz opadanie stanu wody w strefie wody średniej i niskiej, 
miejscami w dolnej wysokiej. W kolejnych dniach zanotowano wzrosty, związane z opadami 
deszczu i przemieszczaniem się wód opadowych oraz lokalnie również z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a następnie notowano opadanie, bądź stabilizację - w strefie wody 
średniej i dolnej wysokiej. Na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach oraz na Krznie  
w Malowej Górze notowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na dopływach Wisły 
poniżej zbiornika we Włocławku obserwowano na ogół stabilizację stanu wody - w strefie 
wody średniej i niskiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej, a w drugiej połowie okresu także w dolnej strefie wody wysokiej.  
W pierwszym dniu okresu obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody.  
W dniach 11-13 II wystąpiły głównie wzrosty, na skutek spływu wód opadowych oraz 
przemieszczania wody w zlewni. W kolejnych dniach notowano na ogół tendencję spadkową, 
lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych..  

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczy się na ogół wzrost poziomu wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich.  W wyniku 
spływu wód opadowo – roztopowych, wzrost poziomu wody spodziewany jest w zlewniach: 
Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. W związku ze zwiększonym odpływem ze zbiorników Sromowce 
Wyżne oraz Czchów, prognozuje się wzrost poziomu wody na Dunajcu na odcinku Sromowce 
Wyżne – Rożnów oraz poniżej Czchowa. Na pozostałym obszarze zlewni Wisły po Dęblin 
zaznaczy się na ogół tendencja spadkowa lub stabilizacja poziomu wody w aktualnych 
strefach stanów. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się:  
do zbiornika we Włocławku początkowo stabilizację stanu wody, następnie wzrosty, 
związane ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni, poniżej zbiornika 
we Włocławku wahania, związane z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku -  
w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi  
i Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody i lokalne wahania w strefie wody średniej, 
związane ze spływem wód opadowych i z pracą urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie  
w dolnej wysokiej i w niskiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Czarnej Włoszczowskiej 
w Januszewicach oraz na Krznie w Malowej Górze będzie się utrzymywało.   

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania z tendencją spadkową, 
wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie również spływem wód 
opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

Pierwszego dnia notowano opady deszczu na ogół małe i umiarkowane, lokalnie w zlewniach 
górnej Nysy Kłodzkiej i górnego Bobru, dość duże, a w szczytowych partiach Sudetów opady 
deszczu ze śniegiem i śniegu. Kolejnego dnia występowały opady deszczu, a powyżej  
600 m n.p.m. opady śniegu. Wysokości opadów były małe, we wschodniej części dorzecza 
umiarkowane i miejscami dość duże, a w Beskidzie Śląskim duże. W środkowej części okresu 
opady deszczu były małe, lokalnie umiarkowane, powyżej 500 m n.p.m. lokalnie notowano 
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opady śniegu. Pod koniec okresu we wschodniej części dorzecza występowały umiarkowane  
i dość duże opady deszczu, lokalnie o silnym natężeniu. W zachodniej części dorzecza opady 
deszczu były przeważnie małe, początkowo powyżej 800 m n.p.m., a ostatniego dnia okresu 
powyżej 400 m n.p.m. notowano opady śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej w Sudetach 
nieznacznie zwiększyła się, natomiast w Beskidzie Śląskim początkowo zwiększyła się  
po obfitych opadach śniegu, a następnie zmniejszała się. Aktualnie całkowita pokrywa 
śnieżna występuje powyżej 570 m n.p.m. a jej grubość wynosi w pasie do 800 m.n.p.m.  
od 1 do 8 cm w Beskidach i 19 cm w Górach Izerskich po stronie czeskiej; powyżej  
800 m n.p.m. od 5 cm w Zieleńcu do 50 cm w Jesennikach (Czechy) i 56 cm na Lysej Horze 
(Beskidy po stronie czeskiej). Na górnej Warcie opady deszczu i śniegu występowały w całym 
rozpatrywanym okresie i miejscami opady były intensywne. Na pozostałym obszarze opady 
zaobserwowano jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na początku okresu 
w Żarkach (Warta). Najwyższa pokrywa śniegu wyniosła 6 cm (Żarki). 

Stan wody górnej Odry i skanalizowanego odcinka Odry środkowej układał się w strefach 
wody średniej i niskiej, swobodnie płynącego odcinka Odry środkowej w strefie wody niskiej. 
Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się na przeważnie  
w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie w strefie wody wysokiej (Olza i Stradunia).  
W Kopicach na Nysie Kłodzkiej stan wody układał się poniżej najniższego niskiego stanu wody 
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.  

Stan wody górnej Odry początkowo podnosił się po opadach deszczu, następnie opadał i miał 
przebieg wyrównany, a pod koniec okresu ponownie wzrastał na skutek zwiększonego 
zasilania opadowego i roztopowego. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej 
rejestrowano wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych  
i przemieszczaniem się małego wezbrania opadowego. Stan wody Odry środkowej 
swobodnie płynącej ulegał wahaniom spowodowanym pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny. 
W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody ulegały wahaniom na skutek okresowego 
zasilania opadowego, w zlewni Olzy pod koniec okresu również zasilania roztopowego.  
W zlewniach dopływów środkowej Odry obserwowano lokalne wzrosty stanów wody 
spowodowane spływem wód opadowych: w zlewni Małej Panwi oraz na początku okresu  
w zlewniach rzek odwadniających Sudety. Przeważała jednak stabilizacja i niewielka 
tendencja spadkowa stanów wody. Znaczne wahania stanów wody spowodowane były pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach Kłodnicy, Widawy, Baryczy i poniżej 
zbiorników energetycznych. W zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację 
stanów wody. Jedynie na początku rozpatrywanego okresu wystąpiły lokalne wzrosty stanów 
wody wywołane opadami deszczu. Większe wahania stanów wody na dopływach 
spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej obserwowano 
spadki stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa wzrosty. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wahania 
stanów wody.  
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W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są niewielkie spadki oraz stabilizacja 
stanów wody. Na Odrze granicznej niewielkie wahania stanów wody, a poniżej Widuchowej 
spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane, momentami silne wiatry z kierunków: południowo-zachodniego, 
zachodniego i południowego. W kolejnych dniach przeważały słabe wiatry z sektora 
północnego. 

Na początku okresu notowano najwyższe temperatury powietrza. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 10°C na stacji meteorologicznej Szczecin, w zachodniej części obszaru. 
Najniższe temperatury (poniżej -3°C) rejestrowano również w zachodniej części obszaru,  
na początku drugiej połowy okresu.  

Opady atmosferyczne występowały codziennie, z różnym natężeniem. Najwyższe wartości 
dobowe opadu zarejestrowano 15 II w głębi lądu. 

W minionym tygodniu, w związku z dynamiczną sytuacją hydro-meteorologiczną, 
rejestrowano wahania poziomów morza w strefie brzegowej RP. Początkowo poziomy wody 
na wybrzeżu oraz na rzekach Przymorza zlokalizowanych we wschodniej części obszaru 
układały się w strefie stanów wysokich, na reszcie obszaru notowano wahania przeważanie 
w strefie stanów średnich. W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (powyżej 530 cm) 
oraz wiatrami z sektora zachodniego 10 II na wybrzeżu wschodnim zarejestrowano 
krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz stanu alarmowego na jednej stacji 
wodowskazowej - Gdańsk Sobieszewo. W kolejnych dniach notowano wahania poziomów 
wody w strefie stanów niskich (przeważnie zlewnie rzek: Radnew, Wieprzy, Słupi), średnich 
(głównie zlewnie rzek: Iny, Regi, Parsęty) i wysokich (wybrzeże RP, Zalew Szczeciński  
i Wiślany, Żuławy, zlewnie rzek: Łeby, Redy). Od 15 II zarejestrowano wzrost poziomów wody 
na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry i lokalne przekroczenie stanów 
ostrzegawczych w tych zlewniach. W strefie stanów wysokich pozostała cała wschodnia cześć 
wybrzeża (wraz z rzekami Przymorza, Żuławami i zalewem Wiślanym).  

Największy dobowy wzrost poziomu wody wyniósł niemal 38 cm na stacji wodowskazowej 
Kołobrzeg. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu RP, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz  
na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie stanów średnich i wysokich,  
ze stopniową tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą się utrzymywać 
głównie w strefie stanów średnich (zachodnia cześć) i wysokich (wschodnia część).  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 lutego - 16 lutego 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 9 lutego - 16 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 9 lutego - 16 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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