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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W trakcie analizowanego okresu na całym obszarze w ciągu dnia występowały temperatury 
powyżej 0oC, a w nocy spadki poniżej 0oC. Notowano niewielkie, przelotne opady deszczu 
oraz śniegu. Pod wpływem ocieplenia obserwowano zanikanie pokrywy śnieżnej. W dniu 5 III 
największą jej grubość zaobserwowano w Tatrach: na Kasprowym Wierchu - 158 cm,  
w Dolinie Pięciu Stawów - 130 cm oraz nad Morskim Okiem - 105 cm. W pozostałej części 
Karpat największe wartości notowane były w Beskidzie Żywieckim (Rycerka Górna - 60 cm), 
Bieszczadach (Wołosate - 68 cm) oraz w Beskidzie Sądeckim (Tylicz - 38 cm). Na nizinach 
najgrubszą pokrywę śnieżną zanotowano w Suwałkach 18 cm i Chojnicach 10 cm. 

Niemal w całej zlewni Wisły po Tczew w pierwszej połowie minionego okresu obserwowano 
na ogół wzrosty stanów wody, związane ze spływem wód roztopowo-opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej połowie okresu przeważnie notowano stabilizację  
i spadki poziomu wody, tylko w zlewni Kamiennej i Wieprza oraz na dolnej Wiśle 
obserwowano wahania stanów wody z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wód 
roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Narwi i Bugu obserwowano 
głównie wahania bądź wzrosty poziomu wody na skutek spływu wód roztopowych oraz 
przemieszczania wody w zlewni. W zlewni Bugu, lokalnie w zlewni Pilicy, występowały 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Liwcu, Krznie oraz lokalnie na Bugu stanów 
alarmowych. Stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie 
niskiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. W ciągu omawianego okresu obserwowano przeważnie wzrosty oraz wahania 
stanów wody, na skutek spływu wód roztopowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu analizowanego okresu obserwowano dalszy zanik lokalnie utrzymujących się zjawisk 
lodowych, które występowały głównie w postaci lodu brzegowego, lokalnie pokrywy 
lodowej. Do końca omawianego okresu na Jez. Jeziorak w Iławie utrzymywała się jeszcze 
pokrywa lodowa, zlodzenie częściowe występuje na Biebrzy w Osowcu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły i Narwi przewiduje się na ogół opadanie oraz 
stabilizację stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Miejscami 
większe wahania i wzrosty mogą być spowodowane spływem wód roztopowo-opadowych  
z górnych części dorzeczy oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Bugu prognozuje się 
stabilizację bądź kilkucentymetrowe wahania poziomu wody na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu oraz 
przekroczonym stanie alarmowym na Krznie. W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się 
przeważnie wahania stanów wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym okresie występowały opady deszczu, śniegu  
z deszczem o małej wysokości oraz o słabym natężeniu. Opadów nie zanotowano w ostatnim 
dniu. Pokrywa śnieżna występowała w całym profilu wysokościowym. W ciągu 
analizowanego tygodnia pokrywa śnieżna malała na skutek topnienia. Na koniec okresu 
grubość pokrywy na wysokości do 300 m n.p.m. wynosiła od 0 do 11 cm, od 300 do 600 m 
n.p.m. - do 25 cm na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach do 36 cm w Beskidzie Śląskim, od 
600 do 800 m n.p.m. - do 39 cm w Sudetach i Beskidzie Śląskim, powyżej 800 m n.p.m. do 
145 cm. W dorzeczu Warty i dolnej Odry zaobserwowano wystąpienie opadów deszczu  
o śladowych wartościach. 

Stany wody górnej i środkowej Odry do stacji Ścinawa układały się w omawianym okresie  
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, poniżej stacji Ścinawa w strefie wody wysokiej. 
Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie 
wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. W ciągu omawianego okresu przekroczenia stanów 
alarmowych wystąpiły w zlewni Baryczy, Bobru i Ślęzy. Stany ostrzegawcze zostały 
przekroczone na Odrze, w zlewni Oławy, Ślęzy, Widawy, Baryczy, Kaczawy, Bobru i Nysy 
Łużyckiej. 

Stany wody w dorzeczu Warty i Odry układały się w strefach wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej. Przekroczenie stanu alarmowego zanotowano w zlewni Obry, a stanów 
ostrzegawczych w zlewniach Warty i Noteci.  

W ciągu omawianego okresu stany wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych 
dopływów na ogół rosły na wskutek topnienia pokrywy śnieżnej. Początkowo były to wzrosty  
kilkudziesięciocentymetrowe, później notowano wahania lub niewielkie spadki. W wyniku 
pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz w związku z gospodarką wodną na zbiornikach 
notowane były wahania stanów wody, głównie w zlewni Nysy Kłodzkiej i Bobru. Na Warcie  
i dopływach początkowe wzrosty stanów wody spowodowane były tajaniem pokrywy 
śnieżnej. W drugiej połowie analizowanego okresu notowano głównie spadki stanów wody. 
Na dolnej Odrze na odcinku od Słubic do Widuchowej obserwowano wzrosty stanów wody. 
Wahania stanów wody na stacji wodowskazowej Widuchowa spowodowane były 
wystąpieniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W dorzeczu Odry, szczególnie w zlewniach górskich, na początku prognozowanego okresu 
przewiduje się wzrosty stanów wody spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej. Później 
stabilizacja stanów wody. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej Warty spodziewane są 
dalsze spadki stanów wody. Wzrosty prognozowane są w dorzeczu dolnej Warty. Na dolnej 
Odrze w początkowym okresie spodziewane są dalsze wzrosty stanów wody.  
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, silne i w porywach 
sztormowe. Pod koniec omawianego okresu dominowały wiatry z sektora południowego, 
umiarkowane. 

W omawianym okresie zanotowano niewielkie opady atmosferyczne, jedynie w ilościach 
śladowych. Początkowo na całym obszarze obserwowano występowanie pokrywy śnieżnej, 
która stopniowo zanikała. Najgrubszą warstwę pokrywy śnieżnej zanotowano w Goręczynie, 
od  23 cm w dniu 27 II do 4 cm w dniu 5 III. 

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym wahały się od górnej strefy stanów niskich do dolnej strefy stanów średnich.  
W pierwszych dniach omawianego okresu w  związku z występowaniem silnych wiatrów z 
kierunku zachodniego zaobserwowano na wybrzeżu przejściowy spadek poziomów wody do 
strefy stanów niskich. Na Żuławach Wiślanych i w ujściowym odcinku Wisły stany wody 
wahały się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej strefie stanów wysokich. Na 
rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się na granicy stanów średnich i niskich. 

Przez większą część omawianego okresu obserwowano tendencję zanikania zjawisk 
lodowych, szczególnie na Zalewie Szczecińskim i Zatoce Puckiej. Na Zalewie Wiślanym nadal 
utrzymuje się zwarta pokrywa lodowa, o grubości 5-10 cm. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza i Zalewie Szczecińskim przewiduje się utrzymywanie poziomów wody  
w strefie stanów średnich. Na skutek prognozowanych wiatrów z kierunku północno-
wschodniego i wschodniego na Zalewie Wiślanym i Żuławach Wiślanych możliwy jest wzrost 
stanów wody do strefy stanów wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 27 lutego - 5 marca 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 27 lutego - 5 marca 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 27 lutego - 5 marca 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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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