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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W całym okresie w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew dobowy przebieg 
temperatury powietrza był podobny. Temperatura maksymalna na ogół wynosiła powyżej 
0°C (jedynie lokalnie na terenach górskich i podgórskich notowano ujemną temperaturę). 
Temperatura minimalna (w zależności od regionu oraz dnia) nieznacznie przekraczała 0°C lub 
przyjmowała wartości ujemne. Opady atmosferyczne (w postaci deszczu oraz deszczu 
ze śniegiem, a miejscami śniegu) notowano w dniach: 23-25 II oraz 28-29 II. Dnia 23 i 29 II 
opady charakteryzowały się największą intensywnością i występowały na obszarze całej 
zlewni Wisły po Dęblin. W dniach 24-25 II oraz 28 II notowano słabe i umiarkowane opady 
deszczu, miejscami przechodzące w śnieg, występujące głównie na terenie województwa 
śląskiego i małopolskiego (24-25 II) oraz świętokrzyskiego i lubelskiego (28 II). W pozostałych 
dniach opady nie występowały. W okresie ogólny trend zmiany grubości pokrywy śnieżnej 
był malejący. Okresowe i lokalne opady śniegu przyczyniały się jedynie do chwilowych 
przyrostów pokrywy (wraz z występującymi opadami deszczu oraz dodatnią temperaturą 
powietrza ulegała ona tajaniu). Ostatniego dnia omawianego okresu ciągłą pokrywę śnieżną 
obserwowano już tylko w górnych częściach Beskidów, Tatr i Gorców oraz w Górach 
Świętokrzyskich. 1 III o 6 UTC największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano 
na Kasprowym Wierchu (147 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu całego okresu 
w ciągu dnia utrzymywała się dodatnia temperatura powietrza, minimalna zaś wahała się 
od -8°C do około -2°C. Notowano przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. 
Miejscami obserwowano pojawianie się pokrywy śnieżnej, której maksymalną grubość 
w dniu 1 III zanotowano w Mławie (4 cm) oraz po 3 cm: w Ptakach, Dobrymlesie, 
Mikołajkach. 

W dniach 23-24 II w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych w zlewniach: Małej Wisły, 
Przemszy, Sanu, Wieprza oraz na świętokrzyskich dopływach Wisły po Dęblin notowano 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz wysokich, lokalnie z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych. Na pozostałych dopływach na ogół notowana była tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich. W kolejnych dniach tj. 25-28 II na ogół 
na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano tendencję spadkową poziomu wody 
(w strefie stanów średnich, a miejscami wysokich). Jedynie lokalnie występowały jeszcze 
wzrosty stanów wody (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz z dalszym 
spływem wód opadowo-roztopowych). 29 II notowano ponowne podniesienie się poziomu 
wody w rzekach (w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich) na skutek opadów 
deszczu. Na Wiśle po Dęblin w całym okresie notowano wahania poziomu wody (wywołane 
spływem wód opadowo-roztopowych z górnych części zlewni oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych). Poziom wody układał się początkowo w dolnej części strefy stanów 
wysokich, a pod koniec okresu w górnej części strefy stanów średnich.   

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół wahania stanu wody, 
związane ze spływem wody z górnej części zlewni i z pracą stopnia wodnego we Włocławku, 
a pod koniec okresu obserwowano stabilizację i opadanie stanu – w strefie wody średniej 
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i dolnej wysokiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią 
Narwi i zlewnią Bugu) początkowo obserwowano wahania stanu wody, związane z opadami 
deszczu i przemieszczaniem się wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a pod koniec okresu stabilizację i opadanie stanu wody – w strefie wody 
średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Pilicy w Białobrzegach, na Czarnej 
Włoszczowskiej w Januszewicach, na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach, na Wkrze w Trzcińcu  
i na Mławce w Szreńsku notowano przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na Krznie 
w Malowej Górze został przekroczony stan alarmowy. Pod koniec okresu poziom wody zaczął 
ulegać obniżeniu. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy w ciągu dwóch pierwszych dni obserwowano na ogół nieduże 
wzrosty poziomu wody w strefie dolnej wysokiej, z przekroczeniem stanu alarmowego 
na Gubrze w Prośnie, wywołane przemieszczaniem wody w zlewni. W kolejnych dniach 
notowano spadki poziomu wody, przeważnie do strefy średniej, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na świętokrzyskich dopływach Wisły po Dęblin zaznaczy się 
wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich, lokalnie z możliwością 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin 
prognozowane jest podniesienie się poziomu wody (w strefie stanów średnich, a lokalnie 
wysokich), a następnie wraz z ustępowaniem opadów deszczu jego stopniowe obniżanie się. 
Na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody (z przewagą wzrostów) w górnej 
części strefy stanów średnich. W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich, a w profilu Krzyczew 
w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Krznie w Malowej Górze stan wody będzie 
obniżał się w strefie stanów wysokich powyżej stanu ostrzegawczego. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w najbliższych dniach, przewiduje się na ogół 
opadanie stanu wody w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi oraz zlewnią Bugu poniżej Krzyczewa), przewiduje się 
wahania stanu wody z przewagą wzrostów (głównie w zlewni Pilicy) związane 
z prognozowanymi opadami deszczu i miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Obecne przekroczenia stanów 
ostrzegawczych na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach i na Pilicy w Białobrzegach będą 
się utrzymywały. Na Jegrzni w Rajgrodzie istnieje możliwość osiągnięcia stanu 
ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania z tendencją spadkową 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały niemal przez cały okres. Były 
zróżnicowane pod względem intensywności, ilości jak i postaci. Występowały zarówno opady 
deszczu (szczególnie na obszarach nizinnych), deszczu ze śniegiem (na ogół na obszarach 
podgórskich) oraz śniegu (obszary podgórskie i górskie). Najwyższe opady o słabym 
i umiarkowanym natężeniu zostały zarejestrowane pod koniec okresu. Niemal na całym 
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obszarze wystąpiły wówczas opady śniegu, powodując nawet kilkunastocentymetrowe 
przyrosty pokrywy śnieżnej. Ostatniego dnia pokrywa śnieżna występowała w całym profilu 
wysokościowym: na nizinach o miąższości od kilku do lokalnie 13 cm, w rejonach wyżynnych 
i podgórskich od kilku do 22 cm, w szczytowych partiach Sudetów od 21 do 51 cm,  
a w Beskidzie Śląskim do 42 cm. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry występowały 
głównie opady śniegu i w mniejszej ilości deszczu. Najwięcej opadów zaobserwowano 
w ostatnim dniu okresu w zlewni górnej Warty i w części północno-zachodniej obszaru 
(dopływy Noteci). Najwyższą wartość opadu zanotowano w Żarkach (Warta) 9,5 mm, 
a największa grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 4 cm (Kalisz). 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody średniej, miejscami niskiej. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody utrzymywały się w strefie wody 
średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie 
w strefie wody średniej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie.  

Na górnej Odrze początkowo stany wody opadały, a pod koniec okresu w wyniku opadów 
deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a także tajania pokrywy śnieżnej zaznaczyły się wzrosty. 
Na Odrze skanalizowanej występowały wahania stanów wody, wynikające z pracy urządzeń 
piętrzących, a także z gospodarki wodnej kaskady zbiorników na Nysie Kłodzkiej. Na Odrze 
środkowej swobodnie płynącej obserwowano kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów 
wody, wynikające zarówno z pracy urządzeń hydrotechnicznych (Brzeg Dolny-Ścinawa), jak 
i z przemieszczania się wód opadowo-roztopowych w dół biegu rzeki (poniżej ujścia Baryczy). 
W zlewniach dopływów górnej Odry przez większą część okresu przeważały spadki stanów 
wody. Wzrosty występowały pod koniec okresu i wynikały z opadów atmosferycznych oraz 
topnienia pokrywy śnieżnej. W zlewniach dopływów środkowej Odry początkowo 
obserwowane były wzrosty (szczególnie w zlewniach nizinnych oraz ujściowych odcinkach 
rzek górskich), a w kolejnych dobach stany ulegały niewielkim wahaniom z tendencją 
opadania. Lokalnie obserwowano wahania stanów wody związane z gospodarką wodną 
na zbiornikach oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. W pierwszej części okresu 
na odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie wzrosty stanów wody, 
a w drugiej części przeważały już spadki. Spadki stanów wody obserwowano w całym okresie 
na dopływach zlewni Warty. Jedynie w ostatnim dniu zaznaczyły się wzrosty stanów 
po wystąpieniu opadów śniegu i deszczu. Na Odrze granicznej obserwowano przez cały czas 
wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej Odry przewiduje się początkowo wzrosty, 
a następnie stabilizację stanów wody. W dorzeczu środkowej Odry prognozowane 
są wahania stanów wody. W zlewniach nizinnych i podgórskich początkowo wystąpią 
wzrosty, wynikające z opadów deszczu oraz topnienia pokrywy śnieżnej. W ciągu kolejnych 
dni w zlewni górnej Warty i na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko prognozowane są wzrosty 
stanów wody. Od wodowskazu Śrem do ujścia Warty spadki stanów wody. Na dopływach 
wahania. Na Odrze granicznej przewiduje się stabilizację i spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie i na początku drugiej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym 
i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. 
W kolejnych dniach przeważały umiarkowane i silne wiatry z sektora wschodniego. 

Na początku okresu notowano najwyższe temperatury powietrza. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła niecałe 7°C na stacji meteorologicznej Szczecin. Najniższe temperatury 
wystąpiły w drugiej połowie okresu. Minimalną wartość (-6,2°C) zarejestrowano 27 II 
również na stacji w Szczecinie. 

Niewielkie opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszej połowie tygodnia. 
Maksymalny opad dobowy, ponad 8 mm, zarejestrowano 24 II na stacji meteorologicznej 
Darłowo w środkowej części wybrzeża.  

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Szczecińskim wahały 
się głównie w strefie stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody 
wahały się przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich. 23 II na stacji wodowskazowej 
Nowe Sadłuki zlokalizowanej na rzece Baudzie, zarejestrowano przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. Na rzekach Przymorza w pierwszej połowie okresu notowano wahania 
poziomów wody przeważnie w strefie stanów wysokich, a pod koniec poziomy wody 
wykazywały tendencje malejącą i wahania w strefie stanów średnich.  

Największe dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 20 cm) notowano 24 II na stacjach 
wodowskazowych zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu, ujściowym odcinku Wisły oraz 
na Żuławach. 

Prognoza: 

W związku z przewidywaną sytuacją meteorologiczną w ciągu najbliższych dni przewiduje się 
spadki poziomów wody wzdłuż wybrzeża i wahania głównie w strefie stanów średnich. 
Poziomy wody na Zalewie Wiślanym i Żuławach początkowo będą układały się w strefie 
stanów wysokich i średnich, następnie będą wykazywały tendencję malejącą.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 23 lutego - 1 marca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 23 lutego - 1 marca 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 23 lutego - 1 marca 2016 r.) 
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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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