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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew  obserwowano stopniowe ochłodzenie. 
Najcieplejszym dniem był 7 III (miejscami maksymalna temperatura powietrza przekraczała 
10°C), a najchłodniejszym dniem 14 III (w wielu regionach obserwowano temperaturę 
ujemną lub nieznacznie powyżej 0°C). Miejscami obserwowano słabe opady deszczu, a na 
obszarach górskich śniegu. Najwyższe dobowe sumy opadów (powyżej 5 mm) zanotowano 
9 III. Utrzymująca się jeszcze punktowo na obszarach górskich pokrywa śnieżna ulegała 
stopniowemu zmniejszaniu, bądź całkowitemu zanikowi. Jedynie po opadach śniegu 11 III 
lokalnie zanotowano jej nieznaczny krótkotrwały przyrost. W dniu 14 III ciągła pokrywa 
śnieżna  została zarejestrowana jedynie w Tatrach; największą jej grubość (136 cm) 
zmierzono na stacji Kasprowy Wierch.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano wahania 
temperatury powietrza. W ciągu dnia obserwowano temperatury dodatnie, w nocy 
miejscami temperatura spadała poniżej 0˚C. Maksymalna temperatura powietrza wahała się 
w przedziale od ok. 0˚C do ok. 10˚C, minimalna od ok. -5˚C do ok. 4˚C. W pierwszych dniach 
analizowanego tygodnia miejscami obserwowano opady deszczu, najwyższe dobowe sumy 
odnotowano 7 i 8 III. W drugiej połowie okresu opadów nie notowano, bądź wystąpiły 
w ilościach śladowych.  

Poziom wody na Wiśle po Dęblin układał się na ogół w górnej części strefy stanów średnich. 
Początkowo na odcinku poniżej ujścia Dunajca po Dęblin obserwowano wzrost stanów wody, 
związany ze spływem wód opadowo-roztopowych. W drugiej części rozpatrywanego okresu 
na całym odcinku Wisły po Dęblin na ogół obserwowano tendencję spadkową. Na dopływach 
Wisły po Dęblin notowano spadki bądź wahania poziomu wody, głównie w strefie stanów 
średnich. Jedynie w  dniach 7-10 III w zlewni Sanu zaznaczył się wzrost poziomu wody (do 
górnej części strefy stanów średnich), związany ze spływem wód opadowo-roztopowych. 
Miejscami stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody, związane ze 
spływem wody opadowej z górnej części zlewni, a poniżej zbiornika we Włocławku z pracą 
stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody wysokiej i średniej. Na dopływach 
Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) 
pierwszego dnia  okresu notowano głównie wzrosty i wahania poziomu wody, wywołane 
spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. W pozostałych dniach 
obserwowano na ogół opadanie i lokalne wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody wysokiej i średniej.  Punktowo 
w zlewniach Pilicy, Bugu, Wkry, Bzury, Drwęcy, Narwi i Biebrzy utrzymywały się 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Krznie w Malowej Górze notowano tendencję 
spadkową, początkowo powyżej stanu alarmowego, a następnie poziom wody układał się 
powyżej stanu ostrzegawczego. 

Zjawiska lodowe utrzymywały się tylko w postaci zlodzenia częściowego na Jez. Jeziorak oraz 
na Jez. Mikołajskim.  
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W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej, w ostatnich dniach na górnym odcinku Łyny i na Gołdapie również w strefie wody 
średniej. Do 10 III na omawianym obszarze notowano na ogół wzrosty i wahania poziomu 
wody, lokalnie wahania z tendencją spadkową. W kolejnych dniach głównie stabilizację 
i spadki, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W dniach 8-12 III na Gubrze 
w Prośnie stan wody utrzymywał się powyżej stanu alarmowego, w kolejnych dniach 
powyżej stanu ostrzegawczego. 

   

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, prognozuje się tendencję 
spadkową poziomu wody bądź wahania w strefie stanów średnich oraz miejscami na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie 
stanu wody, poniżej ujścia Narwi wahania wywołane pracą stopni wodnych w Dębem i we 
Włocławku w strefie wody średniej i wysokiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
(włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się wahania poziomu wody 
z przewagą spadków. Poziom wody układał się będzie głównie w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej. Ilość przekroczeń stanów ostrzegawczych będzie się zmniejszać. Na Jegrzni 
w Rajgrodzie prognozowane są wahania związane z przemieszczaniem wody w zlewni oraz 
regulacją odpływu z jez. Rajgrodzkiego, z możliwością osiągnięcia lub nieznacznego 
przekroczenie stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół stabilizację oraz spadki poziomu wody, 
lokalnie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Gubrze w Prośnie 
prognozuje się dalszą tendencję spadkową poziomu wody z możliwością spadku poniżej 
stanu ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry do połowy analizowanego okresu wystąpiły opady 
deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Przeważały opady o natężeniu słabym         
i umiarkowanym. W ostatnich dwóch dniach opadów nie notowano. Pokrywa śnieżna 
w paśmie do 800 m n.p.m. ulegała powolnemu tajaniu, lokalnie i przejściowo opady śniegu 
powodowały nieznaczny przyrost pokrywy śnieżnej. W paśmie powyżej 800 m n.p.m. 
w pierwszej części okresu notowano niewielki przyrost pokrywy śnieżnej, a w drugiej części 
okresu miąższość pokrywy śnieżnej nie ulegała zmian. Aktualnie zwarta pokrywa śnieżna 
występuje powyżej 800 m n.p.m., a jej grubość wynosi od 33 do 73 cm na Lysej Horze i do 95 
cm na Śnieżce. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady deszczu wystąpiły tylko w pierwszej 
części obserwowanego okresu czasu. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Łask 
(Grabia) 17,5 mm. Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji 
w Częstochowie 2 cm. 

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

Stany wody na górnej Odrze generalnie opadały, wzrosty zanotowano jedynie w połowie 
okresu, które były spowodowane większymi opadami.  Na skanalizowanym odcinku Odry 
środkowej notowano większe wahania stanów wody przy tendencji opadania. Początkowo 
jeszcze wezbranie opadowo-roztopowe przemieszczało się w dalszym ciągu Odrą środkową 
swobodnie płynącą. Od połowy okresu notowano tendencję spadkową. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry notowano  większe wahania stanów wody do połowy 
okresu, następnie stany wody opadały. Lokalnie utrzymywały się przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. Aktualnie w zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody 
mają tendencję spadkową lub przebieg wyrównany. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej 
stany wody układały się w strefie wody średniej i wysokiej. 

W wyniku spływu wód roztopowych i opadowych w pierwszej części analizowanego okresu 
obserwowano wzrosty stanów wody na obszarze zlewni górnej Warty i lokalnie na większości 
dopływów. W drugiej części okresu notowano już spadki stanów wody. Lokalnie 
występowały wzrosty i wahania stanów wody wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Odrze granicznej poniżej Słubic pierwszej części obserwowano spadki stanów wody. 
W drugiej części zaznaczyły się niewielkie wzrosty, a poniżej Widuchowej wahania 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 w strefie wody średniej. 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. 

W ciągu kolejnych dni na całym obszarze zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane 
są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane 
wiatry głównie z sektora zachodniego i południowego.  

Najniższe temperatury powietrza obserwowano w drugiej połowie omawianego okresu. 
Minimalna temperatura –3,9°C wystąpiła 12 III na stacji w Łebie. Temperatura maksymalna 
została zanotowana 10 III na stacji w Gdyni i wyniosła 8,7°C.  

Niewielkie opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszej połowie minionego 
tygodnia. Maksymalny opad dobowy równy 6,7 mm wystąpił 8 III na stacji w Szczecinie. Na 
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początku omawianego okresu niewielką pokrywę śnieżną (1-2 cm grubości) obserwowano na 
stacji w Helu, Elblągu-Milejewie, Łebie i Słupsku. 

Na początku minionego tygodnia na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry, 
w Nowych Sadłukach na Baudzie oraz w Żukowie na jeziorze Druzno obserwowano 
przekroczenie stanów ostrzegawczych. Następnie zanotowano spadek poziomów wody do 
strefy stanów wysokich i średnich. Największe przekroczenie stanów ostrzegawczych 
(o 14 cm) obserwowano 7 III na stacji w Trzebieży.  Na wybrzeżu wschodnim poziomy wody 
wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie pod koniec omawianego tygodnia w strefie 
stanów niskich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody wahały się w strefie stanów 
średnich, lokalnie wysokich. W ujściowym odcinku Wisły stany wody utrzymywały się 
w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza oraz na Inie obserwowano stopniowy 
spadek stanów wody głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach uchodzących do Zatoki 
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego zanotowano spadki stanów wody w strefie stanów średnich, 
lokalnie wysokich.  

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 38 cm został zarejestrowany 8 III na rzece 
Pasłęce w Pierzchałach. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Wiślanym 
i Szczecińskim oraz na Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie na wybrzeżu wschodnim w strefie stanów niskich. Na rzekach 
Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody 
będą układać się głównie w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją spadkową. 
W ujściowym odcinku Wisły w ciągu najbliższych dni stany wody będą się utrzymywały 
w strefie stanów wysokich z tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 marca - 14 marca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

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

 

 

  

file:///C:/IMGW/Biuletyn_Tygodniowy/Nowy TBH/TBH/Opady.jpg
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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 marca - 14 marca 2017 r.) 
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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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Opracowanie map: Radosław Doktor (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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