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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu do Krzyczewa przebieg temperatury powietrza był 
wyrównany. Na ogół obserwowano dodatnie temperatury powietrza, a wartości poniżej 0°C 
notowane były jedynie lokalnie w nocy. Wyjątkiem są dni 4-5 III, które to były wyraźnie 
cieplejsze od pozostałych. Podczas okresu istotne hydrologicznie opady deszczu (w wyższych 
partiach Tatr także śniegu) odnotowano w dniach 28 II – 1 III oraz 5-6 III i były one 
zróżnicowane w zależności od obszaru. W pozostałych dniach notowano na ogół śladowe 
ilości opadu atmosferycznego. Przez cały okres głównie obserwowano zanikanie pokrywy 
śnieżnej. Wyjątkiem były Tatry, gdzie punkowo odnotowano jej przyrost. W dniu 7 III 
największą grubość pokrywy śnieżnej pomierzono w Tatrach (135 cm na Kasprowym 
Wierchu) oraz w Bieszczadach (18 cm na stacji Żubracze).  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano na ogół 
dodatnie temperatury powietrza, tylko lokalnie i głównie w nocy temperatura okresowo 
spadała nieznacznie poniżej 0°C. Najwyższe wartości maksymalnej dobowej temperatury 
powietrza sięgające 15-17°C notowano 4 i 5 III. Minimalna dobowa temperatura powietrza 
wahała się w przedziale od ok. -2°C do ok. 9°C. W ciągu całego okresu (z wyjątkiem 4 III) 
obserwowano opady atmosferyczne (głównie w postaci deszczu). Najwyższe dobowe sumy 
zanotowano 5 i 6 III – lokalnie intensywne, o dobowych sumach przekraczających 20 mm. 
Ostatniego dnia na północnych krańcach obszaru odnotowano ponowne pojawienie się 
na ogół nieznacznej  pokrywy śnieżnej (do 8 cm w Lidzbarku Warmińskim, 6 cm w Kętrzynie). 

Na Wiśle po Dęblin w dniach 1-4 III oraz 7 III lokalnie notowano wzrost poziomu wody 
związany ze spływem wód opadowo-roztopowych, bądź pracą urządzeń hydrotechnicznych 
głównie w górnej części strefy stanów średnich. W pozostałych dniach odnotowano 
przeważnie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w jej górnej części. 
W dniach 1 i 2 III notowano głównie wzrosty poziomu wody na karpackich dopływach Wisły 
(głównie w zlewni Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka) związane ze spływem wód opadowo-
roztopowych. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na pozostałych rzekach obserwowano głównie 
wahania bądź spadki w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (w zlewni Wieprza przy 
punktowo przekroczonych stanach ostrzegawczych). W dniach 3-5 III na rzekach w zlewni 
Wisły po Dęblin głównie notowano spadki poziomu wody w strefie stanów średnich 
i wysokich, początkowo przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. W dniu 6 III 
w związku z dodatnimi temperaturami powietrza (które powodowały topnienie pokrywy 
śnieżnej w górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły) oraz opadami deszczu niemal 
na całym obszarze odnotowano wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie 
stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych. Ostatniego dnia wzrosty poziomu wody odnotowano w zlewniach: 
Białej Tarnowskiej, Nidy, Wisłoki, Sanu powyżej Olchowców, Wisłoka oraz Kamiennej. 
Wzrosty te miały miejsce w górnej części strefy stanów średnich bądź dolnej części strefy 
stanów wysokich. Dodatkowo przez cały okres stany wody zaburzane były przez gospodarkę 
wodną na zbiornikach retencyjnych. W okresie całkowicie zanikły zjawiska lodowe. 
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody, związane 
ze spływem wody opadowo-roztopowej z górnej części zlewni, a poniżej zbiornika 
we Włocławku z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się początkowo w strefie 
wody wysokiej, a pod koniec okresu w strefie wody wysokiej i średniej. Na dopływach Wisły 
od profilu Dęblin do profilu Tczew z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa 
obserwowano na ogół stabilizację i lokalne wahania stanu w strefie wody wysokiej oraz 
średniej, związane z przemieszczaniem się wody opadowej w zlewniach i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na większości dopływów środkowej Wisły oraz w zlewni Bugu, Wkry 
i Drwęcy utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo na Liwcu 
i Drwęcy notowano przekroczenia stanów alarmowych. Na Bugu po Krzyczew do 5 III 
notowano głównie wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych 
stanach ostrzegawczych na stacjach Dorohusk i Krzyczew. W dniach 6-7 III obserwowano 
stabilizowanie się poziomu wody w aktualnych strefach stanu. Na rzekach zlewni Bugu 
po Krzyczew w całym okresie notowano stopniowy spadek poziomu wody. Na Krznie przy 
nadal przekroczonym stanie alarmowym, a na Huczwie poziom wody opadł poniżej stanu 
ostrzegawczego.  

W zlewni Narwi powyżej Bugu poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej. Na środkowej i dolnej Narwi oraz w zlewni środkowej i dolnej Biebrzy w ciągu 
całego okresu notowano wzrosty poziomu wody wywołane przemieszczaniem wód 
wezbraniowych. W pozostałej części zlewni Narwi do 6 III obserwowano na ogół opadanie 
stanu wody, a miejscami nieznaczne wahania. W tym czasie na dolnej Narewce stan wody 
spadł poniżej stanu alarmowego, natomiast na dopływach górnej Narwi oraz w zlewni 
Supraśli na stacjach, gdzie występowały początkowo przekroczenia stanów ostrzegawczych, 
stopniowo notowano spadki poniżej wartości ostrzegawczych. Ostatniego dnia okresu 
w zlewni Narwi wystąpiły wzrosty wywołane spływem wód opadowych, a lokalnie na 
środkowej Narwi, dopływach dolnej Narwi i dopływach górnej Biebrzy zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody dolnej 
wysokiej, a tylko na górnym odcinku Łyny w strefie wody średniej. Do 6 III notowano na ogół 
spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, na Gubrze 
w Prośnie poniżej stanu alarmowego, a na Węgorapie w Mieduniszkach poniżej stanu 
ostrzegawczego. Ostatniego dnia okresu wystąpiły wzrosty, wywołane spływem wód 
opadowych. 

Zjawiska lodowe na rzekach zanikły, notowano je tylko na jeziorach w postaci zlodzenia 
częściowego oraz wody na lodzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich (głównie w jej górnej części). Na jej dopływach spodziewane  
są na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich. Jedynie w górnych odcinkach jaj karpackich dopływów mogą być 
notowane wahania poziomu wody związane z topnieniem pokrywy śnieżnej. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania 
stanu wody związane ze spływem wody opadowej z górnej części zlewni oraz pracą stopni 
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wodnych w Dębem i we Włocławku – do ujścia Narwi w strefie wody średniej, a poniżej 
w strefie wody wysokiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się wahania 
poziomu wody związane z przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach i z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układać się będzie w strefie wody wysokiej 
i średniej. Obserwowane przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się na ogół 
utrzymywać. Na Wkrze w Borkowie istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego. 
Na Bugu po Krzyczew prognozuje się spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku i Krzyczewie. Na Huczwie 
oraz Krznie spodziewany jest spadek poziomu wody w strefie stanów średnich (Huczwa) 
i poniżej stanu 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 głownie wahania, początkowo z tendencją wzrostową, 
a następnie z tendencją spadkową, związane z przemieszczaniem wody w zlewni i spływem 
wód opadowych oraz spadki poziomu wody. Obserwowane obecnie przekroczenia stanów 
ostrzegawczych w większości utrzymają się, a spadek możliwy jest na dolnej Narewce. 
Lokalnie w zlewniach Supraśli, Biebrzy i dolnej Narwi istnieje możliwość osiągnięcia lub 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Narwi w Wiźnie możliwe jest osiągnięcie lub 
przekroczenie stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, związane 
z przemieszczaniem wody w zlewni oraz spływem wód opadowo-roztopowych. Na Gubrze 
w Prośnie istnieje możliwość osiągnięcia lub przekroczenia stanu alarmowego,  
a na Węgorapie w Mieduniszkach w strefie stanów zbliżonej do ostrzegawczego.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych trzech dniach okresu wystąpiły opady 
deszczu i deszczu ze śniegiem (lokalnie śniegu w pasie powyżej 600 m n.p.m.). Przeważały 
opady o natężeniu słabym, a lokalnie (zlewnie Nysy Łużyckiej oraz Nysy Kłodzkiej) 
rejestrowano opady o natężeniu umiarkowanym. Bardziej znaczące opadu deszczu 
(powodujące widoczne wzrosty stanów wody) wystąpiły przedostatniej doby w rejonie 
górnej Odry, Olzy oraz Małej Panwi. Były to opady deszczu sięgające 20 mm na dobę. 
Pokrywa śnieżna przez większą część okresu ulegała powolnemu tajaniu, natomiast lokalnie 
opady śniegu powodowały nieznaczny przyrost pokrywy śnieżnej, która aktualnie występuje 
powyżej 550 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim i powyżej 700 m n.p.m. w Sudetach, a jej grubość 
waha się odpowiednio: w pasie wysokościowym do 800 m n.p.m. od 9 do 20 cm w zlewni 
Olzy i do 43 cm w zlewni Nysy Łużyckiej (po stronie czeskiej) oraz powyżej 800 m n.p.m. 
do 68 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 dwóch dni 
wystąpiły na całym obszarze. Lokalnie zanotowano także niewielkie opady śniegu. Najwyższą 
wartość opadu zanotowano na stacji Dobryszyce (Widawka) 20,7 mm, a najwyższą wartość 
pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji w Częstochowie 2 cm. 
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Stany wody górnej i środkowej Odry układały 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, a bardzo lokalnie niskiej.  

Opady deszczu, które wystąpiły w drugiej części okresu oraz spływ wód z topniejącego śniegu 
spowodowały wzrosty stanów wody na górnej Odrze. Wezbranie opadowo-roztopowe 
przemieszczało się następnie środkową Odrą do profilu Słubice. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry notowano wahania i wzrosty ze spływu wód opadowych. Wezbrania 
przemieszczały się w dół biegu rzek przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i lokalnie 
alarmowych. Największe zmiany dobowe występowały na odcinkach rzek poniżej zbiorników 
retencyjnych (Pilchowice, Leśna, Nysa). 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 i wysokiej. 

W zlewni Warty w wyniku spływu wód roztopowych i opadowych w pierwszej części okresu 
obserwowano wzrosty stanów wody na odcinku Warty od zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki. 
Spadki obserwowano na górnej Warcie na odcinku do zbiornika. Na dopływach występowały 
spadki i stabilizacja, a lokalnie wzrosty stanów wody. Większe wahania spowodowane były 
przez pracę urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej części okresu po wystąpieniu opadów 
deszczu w zlewni górnej Warty obserwowano wzrosty stanów wody. Poniżej zbiornika 
Jeziorsko po zmniejszeniu odpływu zanotowano spadki stanów wody. Wzrosty zaznaczyły się 
na odcinku środkowej i dolnej Warty, aż do ujścia. Na dopływach występowały wzrosty 
i wahania stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic obserwowano głównie wzrosty 
stanów wody, a w dwóch ostatnich dniach zaznaczyły się już spadki stanów wody 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej Odry stany wody będą miały tendencję spadkową 
w strefie wody średniej. Na Odrze środkowej będą obserwowane wahania związane z pracą 
stopni wodnych, przeważnie w strefie wody średniej, a lokalnie (Słubice) w strefie wody 
wysokiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą przeważnie 
opadały, bądź miały przebieg wyrównany, na ogół w strefie wody średniej. Większe wahania 
stanów wody będą występowały poniżej zbiorników retencyjnych na Małej Panwi, Bystrzycy 
(poniżej Lubachowa) i Bobrze (poniżej Pilchowic). 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty do Zbiornika Jeziorsko i na dopływach 
prognozowane są wzrosty stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 
do wodowskazu Poznań prognozowane są spadki stanów wody, a poniżej Poznania do ujścia 
Warty prognozowane są jeszcze niewielkie wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej 
prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 
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W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano słabe i umiarkowane wiatry z sektora zachodniego i południowego,  
a w drugiej umiarkowane i silne wiatry z sektora wschodniego i północnego. 

Najniższe temperatury powietrza obserwowano pod koniec okresu. Minimalna temperatura 
równa –2,2°C wystąpiła 6 III na stacji w Elblągu-Milejewie. Maksymalne temperatury 
powietrza (powyżej 12°C) zarejestrowano w połowie okresu w zachodniej części obszaru. 
Temperatura maksymalna została zanotowana 4 III na stacji w Szczecinie i wyniosła 15,4°C.  

Opady atmosferyczne występowały prawie codziennie. Maksymalny opad dobowy równy 
14,4 mm wystąpił 6 III na stacji w Olsztynku. Pod koniec okresu wystąpiły niewielkie opady 
śniegu. Najgrubszą pokrywę śnieżną (2 cm) obserwowano na stacji w Helu i Elblągu-
Milejewie. 

W pierwszej połowie okresu wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
w ujściowym odcinku Odry oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów 
średnich. Pod koniec okresu silny wiatr z kierunku północno-wschodniego spowodował 
wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich na wybrzeżu i Zalewie Wiślanym, oraz 
powyżej stanów ostrzegawczych w ujściu Odry i na Zalewie Szczecińskim. W ujściowym 
odcinku Wisły w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni 
obserwowano wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów 
ostrzegawczych (Gdańska Głowa). Na rzekach Przymorza oraz na Inie obserwowano 
stopniowy spadek stanów wody głównie w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody wahały się w strefie stanów 
wysokich i średnich. Pod koniec okresu na Baudzie w Nowych Sadłukach zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze. Największe przekroczenie stanów ostrzegawczych 
obserwowano 7 III na stacji w Trzebieży. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 127 cm został zarejestrowany 7 III na 
rzece Baudzie w Nowych Sadłukach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Wiślanym 
i Szczecińskim oraz na Żuławach prognozowany jest stopniowy spadek poziomów wody 
do strefy stanów średnich. Na rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki 
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą układać się głównie w strefie stanów 
wysokich i średnich. W ujściowym odcinku Wisły w ciągu najbliższych dni stany wody będą 
się utrzymywały w strefie stanów wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 28 lutego - 7 marca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 28 lutego - 7 marca 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 28 lutego - 7 marca 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. 
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Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 
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