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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu opisywanego okresu obserwowano wahania temperatury powietrza. W dniach 22-
24 II oraz 27-28 II  była ona na ogół dodatnia, zarówno w dzień jak i w nocy. Najchłodniej 
było 25 i 26 II, temperatura powietrza była wtedy ujemna w nocy, zaś w dzień powyżej 0°C. 
Od 27 II nastąpiło znaczne ocieplenie. W dniach 21-23 II notowano opady deszczu (w górach 
także śniegu) na ogół o umiarkowanym, a punktowo silnym natężeniu. 24-25 II również 
obserwowano opady deszczu, ale o słabej intensywności bądź jedynie śladowe ich ilości. 
W dniach 26-27 II opadów atmosferycznych na ogół nie notowano. 28 II największą grubość 
pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach (127 cm na Kasprowym Wierchu), a w Bieszczadach 
jej maksymalna wartość została zaobserwowana na stacji Żubracze (38 cm), w Beskidach 
w Rycerce Górnej (30 cm). W Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Lubelskiej śnieg nie jest 
już notowany. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w omawianym okresie 
notowano wahania temperatury powietrza. W ciągu dnia obserwowano temperatury na ogół 
dodatnie, w nocy temperatura okresowo spadała poniżej 0˚C. W drugiej połowie tygodnia 
nastąpiło stopniowe ocieplenie, maksymalna temperatura powietrza sięgała miejscami do 
ok. 15˚C. Minimalna dobowa temperatura powietrza wahała się w przedziale od ok. -4˚C do 
ok. 6˚C. W ciągu całego okresu obserwowano opady atmosferyczne (w postaci deszczu, 
śniegu i deszczu ze śniegiem), najwyższe dobowe sumy notowano 22 II – do około 22mm. Na 
skutek dodatnich temperatur oraz opadów deszczu trwało dalsze intensywne topnienie 
lokalnie występującej głównie w zlewni górnej Narwi pokrywy śnieżnej - w pierwszym dniu 
okresu jej grubość sięgała 8 cm w Hajnówce i Drahlach, 22 II notowano ją na ogół już tylko 
lokalnie w postaci płatów. Ponowne pojawienie się pokrywy śnieżnej odnotowano 26 II (do 
4cm w Suwałkach) i punktowo 25 II. Na dzień 28 II pokrywy śnieżnej nie odnotowano. 

Na Wiśle po Dęblin w dniach 22-24 II notowano wzrost poziomu wody, początkowo w strefie 
stanów średnich, a następnie w dolnej części strefy stanów wysokich. 25 II kulminacja fali 
opadowo-roztopowej znajdowała się już poniżej ujścia Dunajca i tam obserwowano dalsze 
wzrosty, zaś powyżej ujścia Dunajca stany wody spadały na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich. 26 II wzrosty poziomu wody obserwowano jeszcze na Wiśle od Sandomierza do 
Dęblina, a 27 II już tylko na odcinku Puławy Azoty – Dęblin. Na Wiśle powyżej wspomnianych 
wcześniej odcinków notowane były spadki poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich. Na początku omawianego okresu (22-23 II) na dopływach Wisły po Dęblin, 
obserwowano wzrost poziomu wody na ogół na granicy strefy stanów średnich i wysokich, 
wywołany spływem topniejącej pokrywy śnieżnej i opadami deszczu. Przekroczone zostały 
liczne stany ostrzegawcze i alarmowe. 24 II stany wody zaczęły opadać, z wyjątkiem zlewni 
Nidy, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Kamiennej i Wieprza. Od 25 II do końca omawianego tygodnia 
na dopływach Wisły po Dęblin, notowano na ogół spadek poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich oraz w górnej części strefy stanów średnich. Lokalnie poziom 
wody zakłócany był pracą urządzeń hydrotechnicznych, początkowo także jeszcze 
występującymi zjawiskami lodowymi na rzekach. Na Osławie w Zagórzu do 24 II poziom 
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wody utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego, ze względu na ustępujący zator 
lodowy. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wzrosty stanu wody, związane ze 
spływem wody opadowo-roztopowej z górnej części zlewni. Poziom wody układał się 
początkowo w strefie wody średniej, lokalnie w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej, 
a pod koniec okresu głównie w strefie wody wysokiej. 28 II w rejonie Wyszogrodu 
zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do 
profilu Tczew (wraz ze zlewnią Bugu) obserwowano: w pierwszej połowie omawianego 
okresu głównie wzrosty poziomu, spowodowane spływem wód opadowo roztopowych, 
w drugiej stabilizację i lokalne wahania związane z przemieszczaniem wody w zlewniach, 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz miejscami z zaburzeniami przepływu związanymi 
z występującymi lokalnie zjawiskami lodowymi. Stan wody układał się w strefie wody 
wysokiej i średniej. Na większości dopływów Środkowej Wisły oraz w zlewni Bugu, Wkry 
i Drwęcy zostały przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo w zlewni Pilicy, Bugu i Wkry 
notowano przekroczenia stanów alarmowych.  

Na Narwi oraz na Biebrzy w ciągu całego okresu obserwowano wzrosty poziomu wody do 
dolnej strefy wody wysokiej, do wystąpienia przekroczeń stanów ostrzegawczych na górnej 
Narwi, a pod koniec okresu także punktowo na środkowej Narwi i środkowej Biebrzy. Na 
Narwi w Surażu i w Orzechowie odnotowano przekroczenia stanu alarmowego. Na 
dopływach Narwi i dopływach Biebrzy w ciągu pierwszej połowy okresu notowano wzrosty 
wywołane spływem wód opadowo-roztopowych w dolnej strefie wody wysokiej. 
Przekroczenia stanów ostrzegawczych odnotowano na dopływach górnej Narwi (na 
Narewce, w znacznej części zlewni Supraśli), części dopływów dolnej Narwi (na rzece Ruź, 
Szkwie, Omulwi) oraz niektórych dopływach Biebrzy (Wissie, Jegrzni). Nieznaczne 
przekroczenia stanów alarmowych odnotowano na Narewce w Narewce (ostatniego dnia 
okresu przekroczenie nadal występuje), Sidrze w Harasimowiczach oraz krótkotrwale na 
Supraśli w Supraśli. W ciągu drugiej połowy okresu na większości dopływów górnej 
i częściowo dolnej Narwi oraz na dopływach Biebrzy notowano na ogół stabilizację bądź 
wahania z tendencją spadkową, na części dopływów dolnej Narwi oraz częściowo na Pisie 
w drugiej połowie okresu występowały spadki poziomu wody. Tendencja wzrostowa 
utrzymała się przez cały okres natomiast na Narewce, dolnej Supraśli, Ełku i Jegrzni.  

Obserwowano stopniowe zanikanie zjawisk lodowych i w ostatnim dniu omawianego okresu 
utrzymywały się tylko w postaci wody na lodzie na Jez. Jeziorak oraz na Jez. Mikołajskim.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody dolnej 
wysokiej, tylko w górnych odcinkach Łyny i Węgorapy w strefie wody średniej. W pierwszej 
połowie okresu notowano wzrosty poziomu wody wywołane spływem wód opadowo-
roztopowych. Odnotowane przekroczenia stanu ostrzegawczego na dolnej Węgorapie oraz 
23 II stanu alarmowego na Gubrze do ostatniego dnia okresu utrzymują się. Okresowe 
przekroczenie stanu ostrzegawczego odnotowano także na Gołdapie. W drugiej części okresu 
notowano na ogół stabilizację oraz wahania, wywołane spływem wód opadowych po 
kolejnych opadach atmosferycznych. 
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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 
w strefie stanów średnich, a lokalnie na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Jedynie 
w górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły, prognozuje się wzrost stanów wody do 
strefy stanów wysokich, wywołany spływem topniejącej pokrywy śnieżnej i opadami deszczu. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się do zbiornika we Włocławku 
opadanie poziomu wody, poniżej Włocławka wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód 
opadowo-roztopowych. Poziom wody układał się będzie w strefie wody wysokiej, okresowo 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej i w Chełmnie. Na 
dopływach omawianego odcinka Wisły (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu), przewiduje 
się stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie wahania związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody będzie się układał w strefie wody wysokiej, 
lokalnie w średniej. Obserwowane przekroczenia stanów  ostrzegawczych będą się na ogół 
utrzymywać. Na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach prognozuje się powolne opadanie poziomu 
wody do stanu poniżej alarmowego.  

W zlewni Bugu prognozuje się wzrosty oraz wahania poziomu wody w dolnej części strefy 
stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku. Na Huczwie oraz 
Krznie spodziewany jest spadek stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego (Huczwa) 
i alarmowego (Krzna). 

W zlewni Narwi dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody dolnej wysokiej, wywołane 
przemieszczaniem wody w zlewni, prognozowane są głównie na środkowej i dolnej Narwi 
oraz środkowej i dolnej Biebrzy. Na dopływach Narwi i Biebrzy prognozowane są głównie 
wahania z tendencją spadkową, związane z przemieszczaniem wody w zlewni i spływem wód 
opadowych po prognozowanych opadach atmosferycznych oraz spadki poziomu wody. 
Obserwowane obecnie przekroczenia stanów ostrzegawczych w większości utrzymają się, na 
Narwi w Orzechowie prognozuje się powolne opadanie poziomu wody do stanu poniżej 
alarmowego. Spadek możliwy jest w zlewni górnej i środkowej Supraśli oraz na górnej 
Narewce, na dolnej Narewce prognozowane są wahania w strefie stanu zbliżonej do 
alarmowego. Przekroczenie stanu ostrzegawczego możliwe jest na Narwi w Babinie oraz 
środkowej Biebrzy.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody oraz wahania 
z tendencją spadkową, związane z przemieszczaniem wody w zlewni i spływem wód 
opadowych po prognozowanych opadach atmosferycznych. Na Gubrze w Prośnie 
prognozowane jest wahanie poziomu wody z tendencją spadkową w strefie stanu zbliżonej 
do alarmowego, na Węgorapie w Mieduniszkach w strefie stanu zbliżonej do 
ostrzegawczego. Osiągnięcie lub nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego możliwe 
jest na Gołdapie.  

 

Dorzecze Odry 

Przez większą część okresu Polska południowo-zachodnia znajdowała się pod wpływem 
niżów i przemieszczających się z zachodu na wschód kolejnych frontów atmosferycznych, 
w dość łagodnym powietrzu polarno-morskim. Opady deszczu, w obszarach powyżej 800-
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1000 m n.p.m. przejściowo śniegu, miały przeważnie natężenie słabe i umiarkowane, lokalnie 
na zachodzie silne, i rejestrowane były na ogół w pierwszej części okresu. W połowie okresu 
nastąpiło krótkie ochłodzenie i wtedy zanotowano opady śniegu w całym dorzeczu górnej 
i środkowej Odry. Pod koniec okresu opady na ogół nie występowały. Pokrywa śnieżna przez 
większą część okresu tajała (jedynie na Śnieżce przyrastała) i aktualnie całkowita pokrywa 
śnieżna występuje powyżej 550 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim i powyżej 700 m n.p.m. 
w Sudetach a jej grubość wynosi: do 800 m n.p.m. od 9 do 20 w zlewni Olzy i do 46 cm 
w zlewni Nysy Łużyckiej (po stronie czeskiej), powyżej 800 m n.p.m. od 34 cm do 66 cm na 
Lysej Horze (Beskid Śląski) i do 68 cm na Śnieżce (Karkonosze). 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady deszczu za wyjątkiem ostatniego dnia 
wystąpiły na całym rozpatrywanym obszarze. Lokalnie zanotowano także niewielkie opady 
śniegu.  Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Lubinicko-Świebodzin (Obrzyca) 18,6 
mm. Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacjach w  Częstochowie i Pakości 
1 cm. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie 
i przejściowo w strefie wody wysokiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody układały się w strefach wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.   

Opady deszczu, które wystąpiły w końcu ubiegłego i w pierwszej części omawianego okresu, 
oraz spływ wód z topniejącego śniegu spowodowały wzrosty stanów wody na górnej Odrze. 
Wezbranie opadowo-roztopowe przemieszczało się następnie środkową Odrą do Nietkowa 
przy lokalnie przekroczonym stanie ostrzegawczym w Głogowie. W zlewniach dopływów 
górnej Odry w pierwszej części okresu notowano wzrosty ze spływu wód opadowych, 
w zlewni Olzy opadowo-roztopowych, w drugiej części okresu stany wody opadały. 
W zlewniach dopływów środkowej Odry na rzekach górskich początkowo trwał spływ wód 
opadowo-roztopowych po opadach z ubiegłego okresu, a następnie stany wody ponownie 
rosły w wyniku spływu wód po kolejnych opadach deszczu (22 II). Wezbrania przemieszczały 
się w dół biegu rzek przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych, także na 
odcinkach rzek poniżej zbiorników retencyjnych (Pilchowice, Leśna). W zlewniach rzek 
nizinnych tendencja wzrostowa, z przekroczeniami stanów umownych, utrzymywała się 
przez większą część okresu. Aktualnie w zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody 
mają na ogół tendencję spadkową lub przebieg wyrównany. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie. Na Odrze 
granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. Na rzekach 
zlewni Warty, głównie na Noteci obserwowano lokalnie występowanie zjawisk lodowych 
w postaci całkowitej pokrywy lodowej.  

Na obszarze zlewni Warty w wyniku spływu wód roztopowych i opadowych w pierwszej 
części analizowanego okresu obserwowano wzrosty stanów wody. Na dopływach 
występowały także wzrosty stanów wody, które lokalnie spowodowane były dodatkowo 
przez pracę urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej części okresu w zlewni górnej Warty i na 
większości dopływów zlewni Warty obserwowano już spadki i lokalnie stabilizację stanów 
wody. Wzrosty na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były także stopniowym 
zwiększaniem odpływu ze zbiornika. Na Odrze granicznej poniżej Słubic obserwowano 
wzrosty stanów wody.  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry w obszarach położonych 
poniżej 600 m n.p.m. przewiduje się początkowo wzrosty stanów wody w strefach wody 
średniej i wysokiej, spowodowane prognozowanymi opadami deszczu. W drugiej części 
okresu w górnych biegach rzek stany będą opadały a w środkowych i dolnych obserwowana 
będzie tendencja wzrostowa. Wzrosty wystąpią także w zlewniach rzek nizinnych, 
szczególnie w zlewni Baryczy. 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty do Zbiornika Jeziorsko i na dopływach 
prognozowane są spadki stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko aż do ujścia 
prognozowane są wzrosty stanów wody.  Na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim obserwowano umiarkowane, lokalnie silne wiatry z kierunku zachodniego 
i północno-zachodniego. Pod koniec omawianego okresu na analizowanym obszarze 
zanotowano słabe i umiarkowane wiatry z kierunku południowo-zachodniego 
i południowego. 

Najniższe temperatury powietrza obserwowano 24 II i 25 II. Minimalna temperatura równa –
2,9°C wystąpiła 25 II na stacji w Lęborku. Maksymalne temperatury powietrza (powyżej 10°C) 
zanotowano pod koniec omawianego tygodnia. Temperatura maksymalna została 
zanotowana 27 II na stacji w Szczecinie i wyniosła 13,3°C. W związku ze wzrostem 
temperatur powietrza obserwowano stopniowy zanik pokrywy lodowej w portach oraz na 
Zalewie Szczecińskim i Wiślanym.  

Podczas minionego tygodnia opady atmosferyczne występowały codziennie. Maksymalny 
opad dobowy równy 17,5 mm wystąpił 23 II na stacji w Izbicy. Maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wynosiła 7 cm i została zanotowana na stacji Elbląg-Milejewo w dniu 26 II.  

Podczas omawianego okresu wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich. Jedynie na wybrzeżu zachodnim silny sztormowy wiatr 
z sektora północnego spowodował 24 II krótkotrwały wzrost poziomu morza powyżej stanów 
ostrzegawczych. W ujściowym odcinku Wisły w drugiej połowie omawianego okresu nastąpił 
stopniowy wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich w związku ze spływem wód 
opadowo-roztopowych z górnej części zlewni. Na rzekach Przymorza oraz na Inie 
obserwowano stopniowy wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich spowodowany 
występującymi opadami atmosferycznymi i topnieniem pokrywy śnieżnej. Na rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody wahały się w strefie stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały 
przekroczone na Baudzie, Pasłęce i Redzie. Było to spowodowane opadami atmosferycznymi 
oraz topnieniem pokrywy śnieżnej. Największe przekroczenie stanów ostrzegawczych 
obserwowano 21 II w Nowych Sadłukach na Baudzie. 
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Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody (109 cm) również został zarejestrowany na rzece 
Baudzie w Nowych Sadłukach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża RP, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie 
Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza oraz rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą układać się głównie 
w strefie stanów wysokich z niewielką tendencją spadkową. W ujściowym odcinku Wisły 
w ciągu najbliższych dni spodziewane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie stanów 
wysokich, lokalnie do stanów ostrzegawczych i powyżej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 21 lutego - 28 lutego 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 21 lutego - 28 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 21 lutego - 28 lutego 2017 r.) 

 

 

 

 

file:///C:/IMGW/Biuletyn_Tygodniowy/Nowy TBH/TBH/Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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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