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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 na ogół powyżej 5°C, a nocą spadała 
znacznie poniżej 0°C. Największy wzrost temperatury powietrza w ciągu dnia odnotowano 
16 II (maksymalnie do 14°C), a największe spadki temperatury powietrza (do -15,5°C) nad 
ranem 14 II. W dniach 18-19 II obserwowane były lokalnie słabe opady deszczu, a w górach 
opady śniegu. Na szczytach gór odnotowano wówczas niewielki przyrost pokrywy śnieżnej. 
W nocy 20/21 II opad atmosferyczny charakteryzował się nieco większą intensywnością 
i zaznaczył się na całym obszarze. Największe sumy opadu notowane były w południowo-
zachodniej części (zlewnia Małej Wisły oraz Soły). W pozostałych dniach na ogół nie 
obserwowano opadów atmosferycznych. Oprócz nieznacznego przyrostu pokrywy śnieżnej 
w górach (18-19 II), można było generalnie obserwować jej sukcesywne ubywanie, które 
dodatkowo przyśpieszone zostało opadami deszczu w nocy 20/21 II. W dniu 21 II największą 
grubość pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach (123 cm, Kasprowy Wierch). W Bieszczadach 
jej maksymalna wartość została zaobserwowana na stacji Żubracze (50 cm), w Beskidach 
w Rycerce Górnej (55 cm), w Górach Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu (18 cm),  
a na Wyżynie Lubelskiej w Tomaszowie Lubelskim (4 cm z przerwami). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano stopniowy 
wzrost temperatury powietrza, a zwłaszcza temperatury minimalnej. Maksymalna 
temperatura powietrza wahała się w przedziale od ok. -2°C do ok. 11°C, a minimalna  
od ok. -12°C do ok. 6°C. Wzrost temperatury powodował stopniowe topnienie pokrywy 
śnieżnej, która w ostatnim dniu występowała w Białowieży (12 cm), w Białymstoku (6 cm) 
 i w Narwi (5 cm) oraz miejscami notowano jej płaty. Opady deszczu wystąpiły w drugiej 
części okresu, największe w ostatnim dniu (ok. 17 mm). 

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i niskich. Jedynie od 19 II na odcinku od ujścia Wisłoki po Dęblin notowano 
wahania z przewagą wzrostów w strefie stanów średnich.  

Na dopływach Wisły po Dęblin w okresie 14-20 II zaznaczyły się na ogół wahania poziomu 
wody w strefie stanów niskich oraz średnich, a punktowo w dolnej części strefy stanów 
wysokich. 21 II w wyniku spływu wód opadowo-roztopowych niemal na całym obszarze 
obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie do dolnej części 
strefy stanów wysokich. Zjawisko to miało najintensywniejszy przebieg w zlewni Przemszy 
(odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego w Brynicy na Brynicy) oraz lokalnie 
w zlewni Skawy. Dodatkowo przez cały okres poziom wody zakłócany był zjawiskami 
lodowymi, bądź pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Osławie w Zagórzu na skutek 
utrzymującego się zatoru lodowego odnotowano wzrost poziomu wody z przekroczeniem 
stanu ostrzegawczego, a w ciągu dnia (14-17 II) z kilkugodzinnym przekroczeniem stanu 
alarmowego. Od 18 II poziom wody opadł poniżej stanu alarmowego i układał się powyżej 
stanu ostrzegawczego. 
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W ciągu okresu zjawiska lodowe stopniowo ustępowały. W dniu 21 II obserwowane były 
głównie w postaci zlodzenia częściowego, całkowitego, a miejscami wody na lodzie. 
Punktowo w dalszym ciągu utrzymywały się zatory lodowe. 

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 od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano w pierwszej połowie okresu stabilizację stanu wody oraz lokalne 
wahania, związane z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi i z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W drugiej połowie okresu notowane ocieplenie i związane z tym 
stopniowe topnienie pokrywy śnieżnej oraz zanikanie zjawisk lodowych, a także opady 
deszczu spowodowały wzrosty stanu wody – największe w ostatnim dniu, punktowo 
powodujące przekroczenia stanów ostrzegawczych. Lokalnie poziom wody został zakłócony 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody średniej, a lokalnie 
w niskiej i dolnej wysokiej.  

Obserwowano również stopniowe zanikanie zjawisk lodowych i w ostatnim dniu okresu 
utrzymywały się w postaci: pokrywy lodowej na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej, na Narwi 
w Strękowej Górze i na Bugu w rejonie Wyszkowa; wody na lodzie: na Jez. Jeziorak w Iławie 
oraz na Jez. Mikołajskim w Mikołajkach, a także lokalnie na górnej i środkowej Narwi, górnej 
Biebrzy oraz na Bugu w rejonie Strzyżowa i Dorohuska; w postaci lodu brzegowego na Pilicy 
w Białobrzegach, lokalnie na dolnej Narwi i dolnej Biebrzy oraz na Bugu we Włodawie; 
w postaci kry i lodu brzegowego na Wiśle Wyszogrodzie.   

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej, 
a na początku okresu również w strefie wody niskiej (na górnej Łynie). W pierwszej części 
okresu notowano na ogół wahania (miejscami z tendencją spadkową), a w drugiej wahania 
i wzrosty, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz zanikaniem zjawisk 
lodowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w związku z dalszym topnieniem pokrywy śnieżnej oraz 
prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach Wisły po Dęblin spodziewany jest wzrost 
poziomu wody w strefie stanów średnich, a miejscami do dolnej części strefy stanów 
wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo 
alarmowych. Na Osławie w Zagórzu do momentu ustąpienia zatoru lodowego poziom wody 
będzie układał się w strefie stanów wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego. Na Wiśle 
po Dęblin zaznaczą się wahania na granicy strefy stanów średnich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania 
stanu wody z przewagą wzrostów związanych ze spływem wody z górnej części zlewni. 
Poziom wody układał się będzie przeważnie w strefie wody średniej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
głównie wzrosty stanu wody, związane ze spływem wody opadowo-roztopowej i lokalnie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W związku z obserwowanymi i prognozowanymi 
opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody 
z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych – szczególnie w zlewniach: 
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Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy, lokalnie na dopływach górnej i dolnej Narwi, 
na dopływach Biebrzy i Bugu oraz w zlewni Supraśli. Na Sidrze w Harasimowiczach możliwe 
jest przekroczenie stanu alarmowego. Poziom wody będzie układał sie w strefie wody 
średniej i wysokiej, a lokalnie w niskiej. Obserwowane obecnie przekroczenie stanu 
ostrzegawczego na Kanale Giżyckim w Giżycku oraz na rzece Ruź w Zaruziu – utrzymają się. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wzrosty oraz wahania z tendencją 
wzrostową wywołane spływem wód opadowo-roztopowych oraz przemieszczaniem wody 
w zlewni, głównie w dolnej strefie wody wysokiej, a lokalnie w strefie wody średniej. 
Na Gołdapie w Jurkiszkach oraz na Węgorapie w Mieduniszkach możliwe jest osiągnięcie lub 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Gubrze w Prośnie prognozowane jest przekroczenie 
stanu ostrzegawczego z możliwością wzrostu  powyżej stanu alarmowego.  

 

Dorzecze Odry 

Opady atmosferyczne obserwowano w środkowej części okresu oraz ostatniego dnia. Były 
to opady na ogół słabe, lokalnie umiarkowane. W ostatnim dniu w zlewniach Olzy, Nysy 
Kłodzkiej Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej notowano opady dość duże i duże. Miąższość 
pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych zmniejszyła się i obecnie występuje lokalnie 
w postaci płatów i pokrywy nieciągłej o grubości do 2 cm. W paśmie wyżynnym również 
notowano zmniejszenie grubości pokrywy śnieżnej i obecnie jej grubość wynosi do 8 cm,  
a w Beskidach do 32 cm. W paśmie powyżej 600 m n.p.m. miąższość pokrywy również 
ulegała zmniejszeniu (o ok. 10 cm) i wynosi do  69 cm.   

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły w ostatnim dniu 
okresu. W pozostałych dniach opady (głównie śniegu) występowały jedynie lokalnie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Krzyż (Noteć) 7,5 mm. Najwyższą wartość 
pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji Żarki (19 cm). 

Stany wody na górnej Odrze przy tendencji rosnącej ulegały wahaniom w strefie wody 
niskiej, a pod koniec okresu w strefie wody średniej. Na Odrze skanalizowanej obserwowano 
wahania stanów wody w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej na odcinku do Nietkowa do połowy okresu obserwowano tendencję 
spadkową stanów wody w strefie wody niskiej i średniej, a w kolejnych dniach notowano 
wzrosty stanów wody w strefie wody średniej i niskiej. Na odcinku od Połęcka do Słubic 
do połowy okresu notowano spadki stanów wody w strefie wody niskiej, a następnie stany 
wody rosły do strefy wody średniej. Na odcinku Połęcko-Słubice obserwowano wahania 
stanów wody z tendencją wzrostową w strefie wody niskiej, a pod koniec okresu w strefie 
wody średniej.  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu stany wody 
ulegały niewielkim wahaniom. Od połowy okresu w wyniku zasilania z topniejącej pokrywy 
śnieżnej oraz opadów deszczu notowano większe wzrosty stanów wody i lokalne 
przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych, a stany wody lokalnie osiągnęły 
strefę wody wysokiej. Największe wzrosty stanów wody zanotowano ostatniego dnia okresu 
oraz dalsze przekroczenia stanów umownych. Lokalne większe wahania były powodowane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na ogół pozostawały w strefie wody niskiej 
i średniej,  pod koniec okresu w strefie wody wysokiej. 
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Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. 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 10% do 60%, a także lokalnie na odcinkach Odry granicznej, górnej Warty i Noteci 
całkowitej pokrywy lodowej. 

W zlewni Warty w pierwszej części okresu 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. W drugiej części 
okresu szybki zanik pokrywy śnieżnej spowodował wzrosty stanów wody na całym 
obserwowanym obszarze w zlewni Warty. Na Odrze granicznej poniżej Słubic obserwowano 
głównie wahania stanów wody, a w ostatnim dniu zaznaczyły się wzrosty stanów wody  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozuje się wzrosty stanów 
wody. Największe wzrosty spodziewane są na rzekach górskich i podgórskich. Dominować 
będzie strefa wody średniej i wysokiej. Notowane będą dalsze przekroczenia stanów  
ostrzegawczych i alarmowych. Większych wahań  należy się spodziewać poniżej zbiorników 
oraz urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu kolejnych dni w całej zlewni Warty i Odry granicznej prognozowane są wzrosty 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego. Pod koniec okresu zanotowano silne, lokalnie sztormowe 
wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. 

Najniższe temperatury powietrza obserwowano 14 II w głębi lądu. Minimalna temperatura 
wyniosła –10,7°C na stacji Kmiecin. Maksymalne temperatury powietrza (powyżej 10°C) 
zanotowano dobę później, tj.15 II. W związku ze wzrostem temperatur powietrza i 
niewielkimi wzrostami temperatur wody obserwowano zahamowanie rozwoju zjawisk 
lodowych w niektórych portach, zalewach oraz zbiornikach przybrzeżnych. Lokalnie 
notowano zanik pokrywy lodowej. 

Opady atmosferyczne występowały przeważnie w drugiej połowie okresu. Maksymalny opad 
dobowy równy 20,2 mm wystąpił 20 II na stacji Lębork. Maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 13 cm na stacji Elbląg-Milejewo (pierwsza połowa tygodnia). W kolejnych 
dniach notowano stopniowy zanik pokrywy śnieżnej.  

Wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza rejestrowano wahania poziomów wody 
w strefie stanów niskich oraz średnich. Pod koniec okresu na rzekach Przymorza 
zlokalizowanych we wschodniej części obszaru oraz częściowo na Żuławach i rzekach 
uchodzących do Zalewu Wiślanego notowano wzrosty poziomów wody do strefy stanów 
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wysokich, lokalnie powyżej strefy stanów ostrzegawczych (Nowe Sadłuki na Baudzie). 
Na wybrzeżu rejestrowano wzrosty poziomów wody do strefy stanów średnich. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody (113 cm) został zarejestrowany na rzece Baudzie 
(Nowe Sadłuki) w związku ze spływem wód opadowych oraz z topniejącą pokrywą śnieżną. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Zalewie 
Wiślanym i Szczecińskim prognozowane są wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich, na Żuławach w strefie stanów średnich i wysokich. Na Baudzie poziomy wody będą 
się utrzymywać powyżej stanów ostrzegawczych.  

W kolejnych dwóch dobach w związku z silnymi wiatrami z sektora północnego na wybrzeżu 
RP, w ujściowym odcinku Wisły i Odry przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych 
we wschodniej części obszaru, Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozuje się wzrosty 
w strefie stanów wysokich oraz ostrzegawczych, lokalnie powyżej.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 lutego - 21 lutego 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 14 lutego - 21 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 14 lutego - 21 lutego 2017 r.) 
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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: 

Karolina Wolanin (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Teresa Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH w Poznaniu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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