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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W analizowanym okresie na całym obszarze notowano dodatnie temperatury powietrza.  
W Tatrach, Bieszczadach oraz na północy w ciągu nocy temperatura powietrza zazwyczaj 
spadała poniżej 0oC. Nie zaobserwowano znaczących opadów. Pokrywa śnieżna występowała 
jedynie w górnych partiach Tatr. Największą jej grubość w dniu 4 III notowano na Kasprowym 
Wierchu 73 cm oraz w Dolinie Pięciu Stawów 60 cm. 

Podczas opisywanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół wahania, bądź 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie poziom wody był 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) obserwowano głównie stabilizację lub spadki stanu wody, przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych. Wahania zanotowane na Wiśle poniżej ujścia Narwi 
i na Narwi związane były z  pracą zbiorników wodnych we Włocławku i w Dębem. Stan wody 
układał się na ogół w strefie wody średniej i wysokiej, miejscami w niskiej.  

Na Bugu zanotowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy 
lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. 26 II na Krznie w Malowej Górze notowano 
nadal przekroczenie stanu alarmowego z tendencją spadkową. W pozostałym opisywanym 
okresie poziom wody na Krznie w Malowej Górze układał się w dolnej części strefy stanów 
wysokich powyżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Narwi obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanów wody w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół opadanie stanów wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej. 

Na skutek dodatnich temperatur obserwowano dalszy zanik zjawisk lodowych. Ostatniego 
dnia okresu zlodzenie częściowe obserwowane jest na Narwi w Piątnicy-Łomży oraz na 
Biebrzy w Osowcu.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się stabilizację bądź 
nieznaczne spadki poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie 
poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły poniżej Dęblina przewiduje się na ogół opadanie stanu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, miejscami wysokiej  
i niskiej.  

W zlewni Bugu i Narwi prognozuje się opadanie oraz stabilizację poziomu wody, na ogół  
w dolnej części strefy stanów wysokich oraz w górnej części strefy stanów średnich. 
Utrzymają się występujące obecnie przekroczenia stanów ostrzegawczych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie wahania stanu 
wody, z tendencją spadkową.  
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Dorzecze Odry 

W ciągu omawianego okresu w dorzeczu Odry opady przeważnie nie występowały.  
W dorzeczu górnej  i środkowej Odry jedynie 27 II lokalnie zaobserwowano małe  
i umiarkowane opady atmosferyczne. W dorzeczu Odry granicznej i Warty opady deszczu  
o bardzo małej intensywności wystąpiły lokalnie w połowie omawianego okresu (28 II).  
W szczytowych partiach Beskidów i Sudetów utrzymywała się zwarta pokrywa śnieżna, której 
miąższość stopniowo, ale nieznacznie zmniejszała się.  

W całym dorzeczu Odry stany wody układały się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie 
wysokich (zlewnia Warty).  

W ciągu omawianego okresu, zarówno na górnej i środkowej Odrze, jak i na jej głównych 
dopływach, stany wody miały przebieg wyrównany i nieznacznie opadały. W wyniku pracy 
urządzeń hydrotechnicznych pojawiały się chwilowe wahania stanów wody, szczególnie na 
Odrze poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, w zlewni Kłodnicy, na Nysie Kłodzkiej, 
Widawie, w zlewni Baryczy i Bobru. W zlewni Odry granicznej i Warty występowały spadki 
stanów wody. Spadki stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były 
zmniejszeniem odpływu ze zbiornika.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowany jest na ogół 
przebieg wyrównany oraz niewielkie spadki stanów wody. Lokalnie, w wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych, mogą występować wahania stanów wody. Na Odrze granicznej 
 i w zlewni Warty prognozowane są dalsze spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe oraz umiarkowane wiatry z sektora południowego, głównie z kierunku 
południowo-wschodniego. Najsilniejsze porywy wiatrów (do 12m/s) zanotowano pod koniec 
okresu w obrębie Zalewu Szczecińskiego. W rozpatrywanym okresie występowały śladowe 
wartości opadów atmosferycznych, głównie w połowie okresu. Najwyższe wartości opadu 
dobowego zanotowano we wschodniej części obszaru.  

Od początku omawianego okresu poziomy wód na Wybrzeżu, Żuławach, Zalewie 
Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry wahały się w strefie 
stanów średnich i niskich. Przeważnie na rzekach Przymorza obserwowano stopniowy 
spadek poziomów wód.  

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody zanotowano na początku omawianego okresu na 
Zalewie Szczecińskim.   

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu oraz na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściu 
Odry i Wisły oraz Żuławach przewiduje się utrzymanie poziomów wód w strefie stanów 
niskich oraz średnich. Na rzekach Przymorza przewiduje się dalszy, niewielki spadek 
poziomów wód. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 lutego - 4 marca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 lutego - 4 marca 2014 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 26 lutego - 4 marca 2014 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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