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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W całym okresie w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, maksymalna dobowa 
temperatura powietrza była dodatnia. Najcieplejszym dniem był 22 II. Temperatura 
minimalna początkowo utrzymywała się poniżej 0°C aż do 21 II, gdy nastąpiło ocieplenie.  
W dniach 16-17 oraz 22 II notowano śladowe opady deszczu (lokalnie w rejonach 
wysokogórskich opady wystąpiły w postaci śniegu) bądź ich brak. W pozostałej części okresu 
obserwowano opady deszczu i śniegu na ogół o słabym i umiarkowanym natężeniu. 
W dniach 19 i 21 II opady w postaci deszczu i śniegu o dużym natężeniu notowano w zlewni 
Małej Wisły, Soły oraz Skawy. 19 II były to głównie opady deszczu ze śniegiem  
i śniegu, a 21 II deszczu. W okresie początkowo obserwowano zanik pokrywy śnieżnej.  
20 II w wyniku opadów śniegu, obserwowano przyrost pokrywy śnieżnej na całym obszarze. 
Największy dobowy przyrost pokrywy śnieżnej zanotowano 20 II w Tatrach nad Morskim 
Okiem – 27 cm. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza od 21 II i występującymi 
intensywnymi opadami deszczu obserwowano zmniejszenie się zasięgu występowania 
pokrywy śnieżnej. 23 II o 6 UTC ciągłą pokrywę śnieżną obserwowano już tylko w Tatrach, 
a jej największą grubość notowano na Kasprowym Wierchu – 127 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
całodobowo dodatnią temperaturę powietrza. Wyjątkiem był najzimniejszy dzień okresu – 
17 II kiedy to lokalnie odnotowano spadki minimalnej temperatury do ok. -8°C. Temperatura 
maksymalna powietrza całodobowo była dodatnia, najwyższe jej wartości obserwowano pod 
koniec okresu – 22 II miejscami wyniosła ok. 14°C. Opady atmosferyczne notowano głównie 
w drugiej połowie okresu, w postaci deszczu o natężeniu małym i umiarkowanym, a lokalnie 
także w postaci śniegu. W zlewni środkowej Wisły ze zlewnią Narwi 20 i 21 II miejscami 
odnotowano wystąpienie pokrywy śnieżnej, o grubości max. 7 cm (w Teofilowie i Chełstach). 

17 II na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek poziomu wody w górnej części 
strefy stanów średnich. Jedynie na Małej Wiśle poniżej Goczałkowic, Wiśle po Dęblin  
i w zlewni Sanu poniżej Dynowa obserwowano wzrost poziomu wody na ogół w górnej części 
strefy stanów średnich.  18, 19, 21 i 23 II w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek 
lub niewielkie wahania poziomu wody w obrębie strefy stanów średnich. W wyniku opadów 
deszczu ze śniegiem i śniegu (z dnia 19 II) oraz opadów deszczu (z dnia 21 II) w zlewni Wisły 
po Dęblin w dniach 20 i 22 II obserwowano na ogół wzrost poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich. W dniach 20-22 II na dopływach Wisły po Dęblin lokalnie stany 
wody przekroczyły stany ostrzegawcze. 22 II krótkotrwale na wodowskazie Brynica na rzece 
Brynicy został także przekroczony nieznacznie stan alarmowy. Na Huczwie w Gozdowie stan 
wody opadł do strefy stanów niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody związane 
ze spływem wody z górnej części zlewni i z pracą stopnia wodnego we Włocławku – w strefie 
wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew ze zlewnią Bugu przez 
większość okresu obserwowano wahania stanu wody związane z opadami deszczu 
i przemieszczaniem się wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych – 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Pilicy w Białobrzegach, 
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na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach, na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach, na Mławce 
w Szreńsku oraz na Krznie w Malowej Górze notowano przekroczenia stanu ostrzegawczego. 
W zlewni Narwi powyżej ujścia Bugu stan wody układał się w pierwszych dniach głównie 
w strefie wody średniej, lokalnie dolnej wysokiej i niskiej, a w drugiej połowie okresu 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. W pierwszych trzech dniach notowano stabilizację 
oraz opadanie poziomu wody, a w kolejnych na ogół wzrosty stanu wody wywołane spływem 
wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody w pierwszych dniach układał się głównie w strefie 
wody średniej, a w drugiej połowie okresu głównie w dolnej strefie wody wysokiej. 
W pierwszych trzech dniach notowano stabilizację oraz opadanie, a w kolejnych na ogół 
wzrosty stanu wody na skutek spływu wód opadowych oraz przemieszczania wody w zlewni. 
Na Gubrze w Prośnie został przekroczony stan ostrzegawczy. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnej doby w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanego 
opadu deszczu w ciągu dnia w zlewniach: Przemszy, Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz 
Kamiennej spodziewany jest wzrost oraz wahania poziomu wody na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich. Na Wiśle po Dęblin w wyniku przemieszczania się wód opadowo-
roztopowych, prognozuje się wzrost poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów 
wysokich. W Wiśle i Jawiszowicach oraz lokalnie w zlewni Brynicy, Soły, Nidy i Kamiennej 
będą utrzymywać się stany ostrzegawcze. W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły po Dęblin 
zaznaczy się na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej 
części strefy stanów wysokich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia 
Narwi wzrosty stanu wody związane ze spływem wody z górnej części zlewni, a poniżej ujścia 
Narwi wahania związane z pracą stopnia wodnego we Włocławku – w strefie wody średniej, 
lokalnie w rejonie Tczewa w dolnej wysokiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły wraz 
z Bugiem przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych 
i miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, 
lokalnie w niskiej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywały. 
Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego na Wkrze w Trzcińcu. W ciągu 
kolejnych dni na Krznie w Malowej Górze spodziewane jest nieznaczne przekroczenie stanu 
alarmowego. W zlewni Narwi powyżej ujścia Bugu prognozuje się na ogół stabilizację 
poziomu wody. Wzrosty oraz wahania związane z przemieszczaniem wody w zlewni 
prognozuje się na Narwi oraz lokalnie w zlewniach Biebrzy i Supraśli. Na Czarnej 
w Sochoniach prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Przekroczenia stanu 
ostrzegawczego możliwe są także na Szkwie w Szkwie oraz na Sidrze w Harasimowiczach.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania, lokalnie z tendencją 
wzrostową, na skutek przemieszczania wody w zlewni, z przekroczeniem stanu alarmowego 
na Gubrze w Prośnie. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne występowały w całym okresie, 
przy czym charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem zarówno w zakresie obszaru 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

występowania jak i intensywności. Największe wartości opadów notowano w rejonach 
górskich i podgórskich, zlewni Olzy, Kwisy oraz górnych odcinków Bobru, Nysy Łużyckiej 
i Nysy Kłodzkiej. Okresowo na tym obszarze występowały opady deszczu ze śniegiem oraz 
śniegu, a w pozostałej części dorzecza dominowały opady deszczu. Największe opady 
deszczu odnotowano w dwóch ostatnich dobach okresu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 
w pasie powyżej 300 m n.p.m. i w ciągu tego tygodnia przeważnie ulegała tajaniu. Na całym 
obszarze zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry występowały opady deszczu i śniegu. 
Miejscami opady były intensywne. Najwięcej opadów zaobserwowano w drugiej połowie 
okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano w Krzyżu (Noteć) 21,6 mm. Najwyższa 
pokrywa śniegu wyniosła 6 cm (Gorzów Wlkp.). 

Stan wody górnej Odry i skanalizowanego odcinka Odry środkowej układał się początkowo 
w strefach wody średniej i niskiej, a swobodnie płynącego odcinka Odry środkowej w strefie 
wody niskiej. W zlewniach dopływów utrzymywały się zarówno stany strefy średniej jak 
i niskiej, lokalnie w zlewniach Olzy i Straduni stany wody układały się w strefie wody 
wysokiej. Po opadach ostatnich dni stany wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry 
układają się w strefach wody średniej, miejscami niskiej i wysokiej. Lokalnie odnotowano 
również przekroczenia stanów ostrzegawczych. Stany wody w dorzeczu Warty układały się 
głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie w strefie 
wody średniej. 

Początkowo na górnej Odrze, stany wody ulegały wahaniom z tendencją do opadania, 
a na Odrze środkowej z tendencją do wzrostów. Po opadach stany wody najpierw wzrastały 
następnie opadały. Obecnie na górnej Odrze stany wody ulegają spadkom, 
na skanalizowanym odcinku Odry środkowej wahaniom z tendencją spadkową, a poniżej 
stopnia wodnego w Brzegu Dolnym wahaniom z tendencją wzrostową.  

W zlewniach dopływów chwilowe wzrosty stanów wody bądź wahania stanów wody 
(obecnie z tendencją do opadania), zaznaczyły się jedynie po opadach deszczu. Przeważająca 
część analizowanego okresu to czas stabilnego odpływu wody w kolejnych profilach. 
Największe wzrosty i wahania charakteryzują ostatnie doby. W zlewni Warty w pierwszej 
części okresu obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. Jedynie lokalnie na 
dopływach Warty po opadach deszczu wystąpiły wzrosty stanów wody. W drugiej części 
okresu zaznaczyły się wzrosty stanów wody, na które wpływ miały opady i na górnej Warcie 
zwiększenia odpływów ze zbiorników Jeziorsko i Poraj. Na Odrze granicznej obserwowano 
stabilizację i następnie wzrosty stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa wahania 
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wahania stanów 
wody spowodowane spływem wód po opadach. W zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowane są wzrosty stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane wiatry z sektora południowego. W kolejnych dwóch dniach 
przeważały umiarkowane i silne wiatry z kierunku południowo-zachodniego, a następnie 
zachodniego. 

Na początku okresu notowano najniższe temperatury powietrza. Minimalną wartość (-6,5°C) 
zarejestrowano 17 II na stacjach: Prabuty oraz Lębork. Maksymalne temperatury powietrza 
występowały pod koniec okresu (do 11,5°C na stacji meteorologicznej Szczecin).  

Opady atmosferyczne występowały w postaci śniegu (pierwsza połowa okresu) i deszczu. 
Najwyższe wartości opadu notowano w drugiej połowie okresu. Maksymalny opad dobowy, 
dochodzący do ponad 25 mm, zarejestrowano 21 II na stacji meteorologicznej Darłowo 
w środkowej części wybrzeża.  

Na początku okresu na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry i Wisły 
zanotowano spadki poziomów wody i wahania głównie w strefie stanów średnich. 
Na rzekach Przymorza, Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody wahały się przeważnie 
w strefie stanów średnich i wysokich. Na stacji wodowskazowej Nowe Sadłuki, 
zlokalizowanej na rzece Baudzie, zarejestrowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. 
Największe dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 30 cm) notowano 22 II na stacjach 
wodowskazowych zlokalizowanych w zlewni Zalewu Wiślanego, na rzekach: Bałda, Pasłęka 
i Wałsza. Wzrosty poziomu wody były spowodowane spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dwóch dni na wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 
Na części rzek Przymorza oraz na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego stany wody 
będą wahać się głównie w strefie stanów wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 16 lutego - 23 lutego 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 16 lutego - 23 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 16 lutego - 23 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Rzepka (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok ) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marcin Wdowikowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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