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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W całym okresie na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, maksymalna 
dobowa temperatura powietrza była dodatnia. Najcieplejszym dniem był 6 III. Temperatura 
minimalna początkowo utrzymywała się poniżej -5°C, ale stopniowo w ciągu kolejnych dni 
obserwowano ocieplanie, przy temperaturach lokalnie poniżej 0°C. W ciągu całego okresu 
notowano opady o zmiennym natężeniu. Ich największą intensywność zarejestrowano  
1 III (w zlewni Małej Wisły, Kamiennej, Nidy) i 7 III (w zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka) były 
to opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem i śniegu. W okresie od 2 do 6 III, występujące 
opady były na ogół słabe, a miejscami umiarkowane. W okresie ogólny trend zmiany 
grubości pokrywy śnieżnej był malejący. Okresowe i lokalne opady śniegu z początkiem 
tygodnia (na większej części obszaru) i z końcem okresu (jedynie w wyższych partiach gór) 
przyczyniały się jedynie do chwilowych przyrostów. W wyniku występujących opadów 
deszczu oraz dodatniej temperatury powietrza, pokrywa śnieżna okresowo ulegała 
systematycznemu tajaniu, w związku z tym na większości obszaru obserwowano jej 
stopniowy zanik. Ostatniego dnia okresu ciągłą pokrywę śnieżną obserwowano już tylko 
w górnych częściach Tatr. 8 III o 6 UTC największą grubość pokryw śnieżnej zanotowano 
na Kasprowym Wierchu – 140 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu całego okresu 
maksymalna temperatura powietrza była dodatnia, z najwyższymi wartościami pod koniec 
okresu, a minimalna wahała się od ok. -3°C do ok. 5°C. Notowano lokalnie przelotne opady 
deszczu, tylko w pierwszym dniu i pod koniec okresu o natężeniu umiarkowanym (głównie 
w zlewniach środkowej Wisły i górnej Narwi). Pokrywę śnieżną obserwowano miejscami  
1, 2 i 3 III (do ok. 8 cm). 

W dniach 2-3 III w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych w zlewniach: Małej Wisły, 
Soły, Skawy, Sanu, Wieprzu oraz na świętokrzyskich dopływach Wisły po Dęblin notowano 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz wysokich, lokalnie z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych. Na pozostałych dopływach 
na ogół notowana była tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich. 
W dniach 4-5 III w zlewni Nidy i Kamiennej obserwowano jeszcze spływ wód opadowo-
roztopowych, który wywołał kolejne przekroczenia stanów ostrzegawczych, ale już od 6 III 
zaznaczyły się wahania oraz tendencja spadkowa na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin w okresie 4-7 III na ogół 
obserwowano tendencję spadkową, a lokalnie wahania poziomu wody (wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych). 8 III w wyniku spływu wód opadowych w zlewniach: Czarnej 
Staszowskiej, Ropy, Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka notowano wzrost poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich, a miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie 
w zlewni Nidy poziom wody utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego. Na pozostałych 
dopływach obserwowano spadek poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. Na Wiśle 
po Dęblin w całym okresie notowano wahania poziomu wody, wywołane spływem wód 
opadowo-roztopowych z górnych części zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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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 początkowo opadanie stanu 
wody, a następnie do końca okresu wahania z przewagą wzrostów, spowodowane spływem 
wody opadowo-roztopowej z górnej części zlewni – w strefie wody średniej, lokalnie 
w dolnej wysokiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi i zlewni Bugu) w pierwszej części okresu, na dopływach do zbiornika 
we Włocławku, obserwowano głównie wzrosty stanu wody spowodowane spływem wody 
opadowo-roztopowej w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, a na dopływach poniżej 
zbiornika we Włocławku stabilizację i opadanie w strefie wody średniej i niskiej.  W drugiej 
części okresu notowano stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. 
Przekroczenia stanu ostrzegawczego obserwowano na Iłżance, lokalnie w zlewni Pilicy 
i Liwca.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 
Notowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody, a lokalnie na dopływach Narwi 
i Biebrzy wystąpiły wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Jedynie 
ostatniego dnia w zlewni górnej Narwi i górnej Biebrzy notowano wzrosty, na skutek spływu 
wód opadowych.  

W zlewni Bugu początkowo obserwowano stabilizację, a następnie systematyczny wzrost 
poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich, a w profilu Krzyczew w dolnej części 
strefy stanów wysokich. Na Krznie w Malowej Górze początkowo obserwowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a od 4 III został przekroczony stan alarmowy. Pod 
koniec okresu obserwowano na ogół wahania w górnej części strefy stanów średnich 
(w Krzyczewie w dolnej części strefy stanów wysokich). 

W zlewniach Łyny i Węgorapy w ciągu okresu notowano na ogół opadanie poziomu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych przeważnie w strefie wody średniej 
oraz w dolnej wysokiej. 

Prognoza: 

W ciągu kilku dni na Wiśle po Dęblin, spodziewane są wahania poziomu wody na ogół 
w górnej części strefy stanów średnich. Początkowo wzrost poziomu wody w górnej części 
strefy stanów średnich oraz miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich, wywołany 
przemieszczaniem się wód opadowych do niżej położonych części zlewni, prognozuje się 
w ujściowych odcinkach Wisłoki, Wisłoka oraz w zlewni Sanu poniżej zbiornika Solina. 
Następnie spodziewane jest na ogół opadanie poziomu wody głównie w strefie stanów 
średnich. Na Nidzie w Pińczowie poziom wody opadnie poniżej stanu ostrzegawczego 
i będzie się układał w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Czarnej Staszowskiej 
w Staszowie poziom wody będzie się układał powyżej stanu ostrzegawczego do momentu 
utrzymywania zwiększonego odpływu przez zbiornik Chańcza. Na pozostałych dopływach 
Wisły po Dęblin oraz ich odcinkach prognozuje się spadek poziomu wody w strefie stanów 
średnich i punktowo wysokich.  
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W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół 
opadanie stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie w dolnej wysokiej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
stabilizację oraz opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Jedynie w zlewni górnej 
Narwi oraz Biebrzy prognozuje się wzrosty oraz wahania z tendencją wzrostową, wywołane 
spływem wód opadowych. W zlewniach Supraśli, Narewki oraz lokalnie na dopływach górnej 
Biebrzy prognozuje się wzrosty do dolnej strefy wody wysokiej z możliwością nieznacznego 
przekroczenia stanu ostrzegawczego na Czarnej w Sochoniach, Supraśli w Nowosiółkach 
i Narewce w Białowieży. Obecne przekroczenia na ogół będą się utrzymywać.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół stabilizację, lokalnie zakłóconą pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały niemal przez cały okres i były 
zróżnicowane zarówno pod względem intensywności, ilości jak i postaci. Największe 
i najintensywniejsze opady wystąpiły na początku okresu (1-2 III). Wtedy też obserwowano 
opady śniegu, tworzące krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej w całym profilu 
wysokościowym zlewni górnej i środkowej Odry. Obecnie pokrywa  śnieżna utrzymuje się 
od ok. 500 m n.p.m. w Sudetach oraz od 700 m n.p.m. w Beskidach, a jej największa 
miąższość w szczytowych partiach wynosi odpowiednio ok. 60 i 50 cm. W zlewni Warty  
i na granicznym odcinku Odry na początku okresu  wystąpiły głównie opady śniegu, które 
w dalszych dniach przeszły w opady deszczu. Najwięcej opadów zaobserwowano w dwóch 
pierwszych dniach, a opady deszczu w dniach następnych występowały już lokalnie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano w Ostrowie Wlkp. (Ołobok) 9,2 mm. Najwyższa 
pokrywa śniegu wyniosła 10 cm (Częstochowa). 

Stany wody górnej i skanalizowanej części środkowej Odry układały się w strefie wody  
średniej. Natomiast na swobodnie płynącym odcinku środkowej Odry początkowo w strefie 
wody średniej, a wraz ze spływem wód w dół dorzecza wzrosły do strefy wody wysokiej. 
Stany wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry początkowo układały się 
w strefach wody średniej, lokalnie niskiej (w zlewniach górskich dopływów środkowej Odry) 
oraz wysokiej (w zlewniach nizinnych, na Opolszczyźnie). Na skutek opadów oraz topnienia 
pokrywy śnieżnej w pierwszej połowie okresu stany wody rosły, przechodząc ze strefy wody 
niskiej do średniej i ze średniej do wysokiej, lokalnie w zlewniach nizinnych osiągając strefę 
stanów ostrzegawczych (4-5 III). Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie 
wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. 
Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie w strefie wody średniej. Na górnej 
Odrze na początku okresu uformowała się fala wezbraniowa, która przemieszczając się w dół 
biegu rzeki powodowała dobowe wzrosty stanów wody do 40-50 cm. Obecnie obserwowana 
jest na nieskanalizowanym odcinku środkowej Odry (na wysokości profilu Nietków). 
W zlewniach dopływów również obserwowano wzrosty i transformację wód opadowych 
w dół zlewni, na skutek czego lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze (zwłaszcza 
w zlewniach nizinnych). Od początku okresu zwiększany był stopniowo odpływ ze zbiornika 
Nysa na Nysie Kłodzkiej, w związku z czym występowały wyraźne wzrosty stanów wody  
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aż do ujścia do Odry. Poniżej innych zbiorników, zwłaszcza energetycznych na Bobrze 
i Kwisie, również obserwowano znaczne wzrosty – na ogół były to jednak chwilowe wahania 
(nie przynoszące większych, dobowych zmian).  

Na początku okresu po wystąpieniu opadów śniegu i deszczu w zlewni górnej Warty 
zanotowano wzrosty stanów wody. Wzrosty wystąpiły także na odcinku Warty poniżej 
zbiornika Jeziorsko po kolejnych zwiększeniach odpływu ze zbiornika. Na pozostałym odcinku 
Warty i na większości dopływów występowały w tym czasie spadki stanów wody. W ciągu 
kolejnych dni fala ze zrzutu ze zbiornika dotarła do odcinka ujściowego Warty. Na dopływach 
przeważały spadki stanów wody i lokalne wahania wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na górnej i skanalizowanej Odrze przewidywany jest stabilny przebieg 
stanów wody. Na dolnym odcinku Odry środkowej, w wyniku dalszej transformacji fali 
wezbraniowej, początkowo obserwowane będą wzrosty, a następnie spadki stanów wody. 
Na Odrze granicznej przewiduje się wzrosty stanów wody. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry, w wyniku dalszych prognozowanych opadów atmosferycznych, 
prognozowane są wahania i wzrosty stanów wody, również powyżej stanów ostrzegawczych 
(zwłaszcza w nizinnych zlewniach). W zlewni górnej Warty i na odcinku do Poznania 
prognozowane są spadki stanów wody, a poniżej wzrosty. Na dopływach zlewni Warty także 
przewiduje się spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora wschodniego.  

W drugiej połowie okresu notowano najwyższe temperatury powietrza. Maksymalna 
temperatura powietrza wyniosła ponad 10°C na stacji meteorologicznej Nowa Pasłęka. 
Minimalną wartość (-5,1°C) zarejestrowano 4 III na stacji w Szczecinie. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny opad dobowy, niemal 14 mm, 
zarejestrowano 3 III na stacji meteorologicznej Darłowo, w środkowej części wybrzeża.  

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na większości rzek Przymorza wahały się głównie w strefie stanów średnich. 
Lokalnie, w dolnym odcinku Słupi, w ujściowym odcinku Wisły oraz w zlewni Pasłęki (dolny 
odcinek) poziomy wody przekroczyły stany wysokie.  Na rzekach Przymorza, zlokalizowanych 
w środkowej części, poziomy wody utrzymywały się przeważnie w strefie stanów niskich. 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody nie przekroczyły 20 cm. Kilkunastocentymetrowe 
wzrosty stanów wód notowano głównie 6 III na Żuławach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby przewiduje się utrzymanie poziomów wody w dotychczasowych 
strefach. W kolejnych dniach, w związku ze zmianą kierunku wiatru, prognozuje się 
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nieznaczne wzrosty poziomów wody na wybrzeżu oraz na Żuławach i wahania w strefie 
stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 marca - 8 marca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 1 marca - 8 marca 2016 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

9 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku 

(w okresie 1 marca - 8 marca 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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