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Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna dla woj. mazowieckiego  
wg stanu na dzień 11.02.2021 

 

W dniu 11 lutego 2021 stan wody w rzekach na terenie woj. mazowieckiego układał się w strefie 

wody średniej i wysokiej. 

Stan w strefie wody wysokiej notowano: na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej, na Iłżance, Radomce, Jeziorce, 

na Narwi w rejonie Zambskich Kość, na Bugu, Liwcu, w górnym biegu Wkry, na Mławce, Bzurze i na Utracie. 

Na pozostałych odcinkach rzek stan wody układał się w strefie wody średniej.  

Notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych: na Iłżance w Kazanowie, na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach 

i na Utracie w Krubicach. 

Zjawiska lodowe notowano w postaci pokrywy lodowej: na Iłżance, na Narwi w rejonie Zambskich Kośc. 

i na Bugu w rejonie Wyszkowa, w postaci lodu brzegowego i śryżu – lokalnie: na Wiśle, na Pilicy, na dopływach 

Narwi i na Wkrze. 
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6-dniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 12-17.02.2021 

 

12.02.2021 

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie miejscami rozpogodzenia. 

Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -18°C na północy do -14°C na południu. Wiatr 

przeważnie umiarkowany, gdzieniegdzie na zachodzie słabnący, okresami porywisty, północno-zachodni 

i północny. Wiatr może miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne. 

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy, zachodzie i w centrum rozpogodzenia. 

Miejscami, głównie na wschodzie i południu, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -11°C 

na południu i wschodzie do -7°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami na wschodzie dość silny, 

porywisty, północny i północno-zachodni. Wiatr może miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne. 

 

13.02.2021 

  W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura 

minimalna od -14°C do -11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, porywisty, 

północno-zachodni. Wiatr może miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne. 

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C 

na wschodzie do 0°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wiatr 

może miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne. 

 

14.02.2021 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w nocy lokalne rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu. 

Temperatura minimalna od -13°C na wschodzie do -7°C na zachodzie regionu. Temperatura maksymalna od               

-3°C do -1°C. Wiatr w nocy słaby, w dzień umiarkowany, po południu i wieczorem okresami porywisty, 

północno-zachodni. 

 

15.02.2021 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna od -15°C 

na wschodzie do -7°C na zachodzie regionu. Temperatura maksymalna od -9°C na wschodzie do -3°C                 

na zachodzie regionu. Wiatr na ogół słaby, z kierunków północnych. 

 

16.02.2021 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w dzień na wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia 

słabych opadów śniegu. Temperatura minimalna od -18°C na wschodzie do -13°C na zachodzie. Temperatura 

maksymalna od -8°C na wschodzie do -4°C na zachodzie. Wiatr w nocy słaby, zmienny, w dzień okresami 

umiarkowany, północno-zachodni. 

 

17.02.2021 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -17°C                          

na wschodzie do -11°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od -10°C do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, 

północno-zachodni skręcający w dzień na północno-wschodni i wschodni. 
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Prognoza hydrologiczna dla woj. mazowieckiego na okres: 12-18.02.2021 

 
W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w strefie 

wody średniej i wysokiej, miejscami w niskiej. 
Na Wiśle przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, związane z rozwojem zjawisk lodowych – głównie                  
w strefie wody średniej. 
Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, 
związane z rozwojem zjawisk lodowych – w strefie wody średniej i wysokiej, miejscami w niskiej. 
Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych na ogół będą się utrzymywały. 
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