
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
7 lutego – 14 lutego 2017 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 7 lutego - 14 lutego 2017 r.)................. 6 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów   

(w okresie 7 lutego - 14 lutego 2017 r.) ........................................................................................... 7 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 7 lutego - 14 lutego 2017 r.) ............. 8 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano wahania temperatury 
powietrza. W ciągu dnia wzrastała i układała się nieznacznie poniżej 0°C, a nocą spadała 
znacznie poniżej 0°C (minimum -18°C). Pod koniec okresu temperatura powietrza lokalnie 
w ciągu dnia wzrastała powyżej 5°C. Podczas okresu tylko 7 II notowano lokalnie słabe opady 
śniegu. W pozostałych dniach nie obserwowano opadów atmosferycznych. 14 II największą 
grubość pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach (115 cm, Kasprowy Wierch). W Bieszczadach 
jej maksymalna wartość została zaobserwowana na stacji Żubracze (48 cm), w Beskidach 
w Rycerce Górnej (52 cm), w Górach Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu (29 cm),  
a na Wyżynie Lubelskiej w Tomaszowie Lubelskim (22 cm).  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w okresie maksymalna 
dobowa temperatura powietrza niemal na całym obszarze była ujemna i podlegała 
wahaniom w przedziale od ok. -10°C do ok. 1°C, z najwyższymi wartościami w dniu 10 II. 
Minimalna temperatura natomiast była wyłącznie ujemna i wahała się w przedziale  
od ok. -15°C do ok. -7°C. Opady śniegu notowano głównie w pierwszej połowie okresu, 
a najwyższe dobowe sumy opadu tylko lokalnie sięgały 5 mm. Pokrywa śnieżna utrzymywała 
się na przeważającej części obszaru, a w ostatnim dniu okresu jej maksymalną grubość 
zanotowano w Tonkielach (20 cm) oraz w Narwi (19 cm). 

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody głównie w strefie 
stanów średnich. Na początku okresu (7-8 II) obserwowano wzrost poziomu wody, związany 
ze spływem wód opadowo-roztopowych na Sanie poniżej Przemyśla (na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich). Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano 
głównie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie poziom wody 
zakłócany był zjawiskami lodowymi bądź pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Osławie 
w Zagórzu na skutek ponownego utworzenia się zatoru lodowego odnotowano wzrost 
poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, a po kilku godzinach nastąpiło 
przekroczenie stanu alarmowego, które utrzymywało się niemal przez cały okres (7-14 II).  
14 II poziom wody opadł poniżej stanu alarmowego i układał się powyżej stanu 
ostrzegawczego. Po 8 II na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano głównie wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich, punktowo w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Lokalnie poziom wody zakłócany był zjawiskami lodowymi bądź pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W dniu 14 II zjawiska lodowe obserwowano na większości rzek zlewni 
Wisły po Dęblin (głównie w postaci zlodzenia częściowego i całkowitego). Punktowo w zlewni 
górnego Sanu zanotowano utworzenie się zatoru lodowego. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody związane 
z występującymi zjawiskami lodowymi i pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku 
 – w strefie wody średniej i lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły powyższego odcinka 
poziom wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i dolnej wysokiej, 
obserwowano na ogół stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania, związane 
z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi i z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Większe 
wzrosty w tym okresie, często do dolnej strefy wody wysokiej, odnotowano na Wiśle 
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na stacji Wychódźc, Pilicy w Nowym Mieście oraz lokalnie na górnej i dolnej Narwi, na dolnej 
Pisie oraz lokalnie w zlewni środkowej Biebrzy. Na Bugu po Krzyczew w dniach 7–11 II 
odnotowano wzrost poziomu wody na skutek piętrzenia wody przez lód w strefie stanów 
średnich (głównie w jej górnej części). W pozostałych dniach (12-14 II) w zlewni Bugu 
po Krzyczew zaznaczyły się wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. Przekroczenia 
stanu ostrzegawczego w ciągu całego okresu obserwowano na Kanale Giżyckim w Giżycku 
oraz okresowo na Kanale Rudzkim w Osowcu. Zjawiska lodowe w ostatnim dniu okresu 
utrzymywały się w postaci pokrywy lodowej: na Wiśle w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, 
na Bugu po Dorohusk oraz w rejonie Wyszkowa, na Wkrze w rejonie Borkowa, na Narwi, 
Biebrzy, dolnej Pisie, na Jez. Jeziorak w Iławie, Jez. Mikołajskim w Mikołajkach, a w postaci 
śryżu i lodu brzegowego lokalnie: na dolnej Wiśle, w dolnym biegu Pilicy, na Wkrze i Drwęcy 
oraz na środkowym odcinku Bugu, na Orzycu, środkowej Pisie, Supraśli i Sokołdzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody 
głównie w strefie stanów średnich. Na jej dopływach spodziewane są na ogół wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich. Na Osławie w Zagórzu do momentu ustąpienia zatoru lodowego poziom 
wody będzie się układał w strefie stanów wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego. 
Miejscami, na skutek piętrzenia wody przez lód, możliwe są wzrosty poziomu wody do dolnej 
części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody związane 
głównie z występującymi zjawiskami lodowymi. Miejscami, w związku z możliwością 
piętrzenia wody przez lód, wahania stanu wody mogą być znaczne. Poziom wody układał się 
będzie w strefie wody średniej i lokalnie w niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły, 
w tym zlewni Narwi, przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody związane 
z występującymi zjawiskami lodowymi i z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
średniej, lokalnie w strefie wody niskiej i dolnej wysokiej. Obserwowane obecnie 
przekroczenie stanu ostrzegawczego na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzyma się, a na Kanale 
Rudzkim w Osowcu będzie się wahał w strefie zbliżonej do stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania, związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe, na ogół w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej.  

 

Dorzecze Odry 

W okresie opady atmosferyczne w postaci śniegu obserwowano w zasadzie tylko pierwszego 
dnia. Były to opady słabe. W pozostałych dniach tylko miejscami notowano słabe opady 
śniegu. Stan pokrywy śnieżnej nie ulegał istotnym zmianom. Jedynie w pasie nizinnym 
początkowo nastąpił lokalnie przyrost lub pojawienie śladu świeżej pokrywy, a następnie 
miejscami jej redukcja. Stała pokrywa śniegu utrzymuje się na większości obszarów 
wyżynnych i w górach.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, bardzo słabe opady śniegu występowały 
jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Bobry (Warta) 0,7 mm. 
Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji: Żarki 19 cm. 
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Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefie stanów niskich 
i średnich, miejscami w strefie stanów wysokich. Stany wody na górnej Odrze początkowo 
opadały, a następnie ulegały niewielkim wahaniom w strefie wody niskiej. Na Odrze 
skanalizowanej stany wody nie ulegały istotnym zmianom. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej na odcinku od Brzegu Dolnego do Ścinawy obserwowano niewielkie wahania 
dobowe stanów przy słabej tendencji spadkowej. Na odcinku od Głogowa do Słubic 
występowały wzrosty, a następnie spadki stanów wody (w zakresie ok. 30 cm) co było 
związane ze spływem wód roztopowych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
stany wody miały przebieg na ogół wyrównany. Chwilami występowały lokalne wahania 
związane na ogół ze zmianami rozmiaru występujących zjawisk lodowych. Lokalne większe 
wahania były spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na ogół 
pozostawały w strefie wody niskiej i średniej. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej 
i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej. Na rzekach 
zlewni Warty i Odry granicznej zaobserwowano występowanie zjawisk lodowych w postaci 
śryżu w granicach od 10% do 50%, zlodzenia brzegowego w granicach od 30% do 60%, 
a także lokalnie na odcinkach górnej Warty i Noteci całkowitej pokrywy lodowej. 

W zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. Wpływ zjawisk 
lodowych powodował lokalnie występowanie wahań stanów wody. Na dopływach 
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody, a lokalnie wahania, na które miały 
wpływ zjawiska lodowe oraz urządzenia hydrotechniczne. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
obserwowano głównie wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą miały 
przebieg wyrównany. W związku ze wzrostem temperatur możliwe są słabe wzrosty stanów 
wody związane z topnieniem pokrywy śniegu. Większe wahania stanów wody, 
do kilkudziesięciu cm na dobę, mogą być spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu kolejnych dni w całej zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów 
wody, lokalnie wzrosty wywołane oddziaływaniem zjawisk lodowych. Na dopływach 
prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, a także możliwe są wahania stanów 
wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są niewielkie spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nnad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane 
wiatry z kierunku południowego i południowo-wschodniego. Pod koniec okresu na obszarze 
przeważały słabe wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza występowały pod koniec pierwszej oraz na początku 
drugiej połowy okresu. Maksymalna temperatura powietrza wyniosła 2,5°C i została 
zanotowana 10 II na stacji Ustka. Minimalna temperatura powietrza równa -11,7°C wystąpiła 
11 II na stacji Prabuty. W związku z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami powietrza 
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i stosunkowo niskimi temperaturami wody obserwowano rozwój zjawisk lodowych 
w niektórych portach, zalewach oraz zbiornikach przybrzeżnych. 

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie, przeważnie na początku okresu, 
w niewielkich ilościach. Maksymalny opad dobowy równy 3,8 mm wystąpił 7 II na stacji 
Elbląg-Milejewo. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 21 cm na stacji Elbląg-
Milejewo w pierwszej połowie okresu. W kolejnych dniach notowano łagodny zanik pokrywy 
śnieżnej.  

Podczas okresu wzdłuż polskiego wybrzeża rejestrowano stopniowe spadki poziomów wody 
od strefy stanów średnich do strefy stanów niskich. Na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach zanotowano niewielkie wahania 
poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich z wyraźną tendencją spadkową. 
Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się przeważnie w strefie stanów niskich 
i średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach, 
w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza poziomy wody będą się 
wahały w strefie stanów średnich oraz niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 lutego - 14 lutego 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 7 lutego - 14 lutego 2017 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 7 lutego - 14 lutego 2017 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Barbara Olearczyk-Siwik  (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
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