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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano stopniowe ocieplenie. 
Najcieplejszym dniem był 17 III (miejscami maksymalna temperatura powietrza przekraczała 
14°C), a najchłodniejszym 19 III (w wielu regionach obserwowano temperaturę ujemną lub 
nieznacznie powyżej 0°C). Od 17 do 20 III zanotowano słabe bądź umiarkowane opady 
deszczu, jedynie 19 III miejscami były one intensywne. Lokalnie w wyższych partiach gór 
obserwowano opady śniegu. Najwyższe dobowe sumy opadów (powyżej 20 mm) 
zanotowano 19 III. Utrzymująca się jeszcze pokrywa śnieżna ulegała wahaniom. W dniach  
14-17 III i 20-21 III notowano stopniowe topnienie pokrywy śnieżnej. W dniach 18-19 III 
w wyniku opadów śniegu w wyższych partiach gór, zaznaczył się jej przyrost. 21 III ciągła 
pokrywa śnieżna została zarejestrowana jedynie w Tatrach; największą jej grubość (144 cm) 
pomierzono 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, a w nocy 
miejscami temperatura spadała poniżej 0°C. Maksymalna temperatura powietrza wahała się 
w przedziale od ok. 2°C do ok. 13°C, a minimalna od ok. -5°C do ok. 9°C. Opady 
atmosferyczne przeważnie w postaci deszczu, notowano głównie w drugiej połowie okresu, 
19 III również deszczu ze śniegiem, lokalnie o umiarkowanym natężeniu. W Suwałkach 
w dniu 19 III odnotowano jednodniowe pojawienie się pokrywy śnieżnej (o grubości 3 cm).  

Od 14 do 17 III w zlewni Wisły po Dęblin notowano tendencję spadkową poziomu wody, 
głównie w strefie stanów średnich bądź na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie 
punktowo stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. W dniach 17-21 III 
w związku z opadami deszczu, a następnie przemieszczaniem się wód opadowych w niżej 
położone części zlewni oraz miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych, na rzekach w 
zlewni Wisły po Dęblin, odnotowano przeważnie wzrosty poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich, a punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu 
wody. W pierwszej części okresu poziom wody układał się w strefie wody wysokiej i średniej, 
a następnie głównie w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) w pierwszej części okresu obserwowano 
stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody wysokiej i średniej, a miejscami w niskiej. Następnie notowano wahania 
z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych, a miejscami również z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej. 

Lokalnie na Pilicy i Narwi oraz w zlewni środkowej Biebrzy przekroczone były stany 
ostrzegawcze. Okresowo notowano je lokalnie również na Wkrze i Czarnej Włoszczowskiej.  

Zjawisko lodowe w postaci zlodzenia częściowego utrzymywało się tylko początkowo na 
Jez. Jeziorak w Iławie i Jez. Mikołajskim.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody dolnej wysokiej  
i w strefie wody średniej, tylko na górnej Łynie okresowo w strefie wody niskiej. Początkowo 
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notowano na ogół spadki oraz wahania z tendencją spadkową poziomu wody, a od 18 III 
na skutek spływu wód opadowych obserwowano na ogół wzrosty oraz wahania z tendencją 
wzrostową w tych samych strefach stanów. Do 15 III na Gubrze w Prośnie utrzymywało się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin w ciągu najbliższej doby zaznaczy się 
na ogół tendencja spadkowa poziomu wody, w obecnych strefach. Dopiero nad ranem  
i w ciągu dnia 22 III w związku przemieszczającą się strefą opadów z zachodu na wschód, 
poziom wody będzie wzrastał w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich. Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może zostać 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację i wahania poziomu wody, związane ze spływem wody z górnej części zlewni, 
na Wiśle poniżej ujścia Narwi również z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku, 
głównie w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się 
wahania stanu wody z przewagą wzrostów, związanych ze spływem wód opadowych, 
miejscami również z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie 
głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych 
na ogół będą się utrzymywały. 

W zlewni Bugu obserwowany będzie na ogół powolny spadek poziomu wody w dolnej części 
strefy stanów wysokich (przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku na Bugu) 
oraz średnich na Huczwie. Jedynie na Krznie w Malowej Górze zaznaczy się stabilizacja 
w dolnej części strefy stanów wysokich (przy przekroczonym stanie ostrzegawczym). 
Na dolnym Bugu przewiduje się lokalne wahania stanu wody. 

W ciągu najbliższych dni na Narwi, Biebrzy i Pisie prognozuje się na ogół stabilizację, 
a później także powolną tendencję spadkową poziomu wody. Na ich dopływach w ciągu 
pierwszej doby przeważnie wahania w obecnych strefach związane ze spływem wód 
opadowych, a później spadki poziomu wody. Ilość przekroczeń stanów ostrzegawczych 
nieznacznie się zmniejszy. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody w obecnych 
strefach, związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Gubrze w Prośnie istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie okresu zanotowano małe i lokalnie słabe opady deszczu. Większe 
opady deszczu wystąpiły w drugiej części okresu, a powyżej 800 m n.p.m. obserwowano 
opady śniegu. Pokrywa śnieżna na ogół tajała lub przejściowo notowano niewielkie 
przyrosty. Aktualnie pokrywa całkowita utrzymuje się w szczytowych partiach gór i wynosi 
na Łysej Horej (61 cm), na Śnieżce (90 cm).  
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W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady deszczu wystąpiły tylko w drugiej 
części okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Lubinicko-Świebodzin 
(Obrzyca) 15,0 mm. 

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

Na początku okresu na górnej Odrze stany wody opadały. Po opadach deszczu w drugiej 
części okresu notowano tendencję wzrostową. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej 
notowano większe wahania stanów wody przy tendencji lekko wzrostowej. Od Głogowa 
do Słubic początkowo obserwowano spadki stanów wody, a w drugiej połowie okresu stany 
wody ulegały wahaniom. W zlewniach dopływów opady deszczu (szczególnie na rzekach 
górskich) i spływ wód z topniejącego śniegu spowodowały wzrosty stanów wody. Większe 
wzrosty wystąpiły w zlewni Kaczawy i Baryczy z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz 
alarmowego w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy. Znaczne zmiany dobowe rejestrowano 
na odcinkach rzek będących pod wpływem urządzeń  piętrzących i zbiorników. 

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

W pierwszej części okresu w całej zlewni Warty obserwowano głównie spadki stanów wody. 
W drugiej części okresu, w wyniku spływu wód opadowych zanotowano wzrosty stanów 
wody na górnej Warcie i na dopływach. Lokalnie występowały spadki i wahania stanów wody 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Po zmniejszeniu odpływu ze zbiornika 
Jeziorsko na Warcie poniżej zbiornika obserwowano znaczne spadki stanów wody. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic notowano spadki stanów wody, a poniżej Widuchowej wystąpiły 
wahania stanów wody 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wahania 
związane z przemieszczaniem się wód opadowych w strefach wody wysokiej i średniej. 
Większe zmiany stanów wody będą obserwowane w profilach poniżej zbiorników 
retencyjnych i energetycznych w zlewniach dopływów oraz stopniach wodnych na Odrze. 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są wzrosty stanów wody. 
Na Warcie poniżej Jeziorska spadki stanów wody, a w części środkowej lokalnie wzrosty 
stanów wody. Na dopływach przeważać będą wzrosty i stabilizacja stanów wody, a lokalnie 
spadki. Na Odrze granicznej do wodowskazu Widuchowa prognozowane są nieznaczne 
wzrosty i stabilizacja stanów wody, a poniżej Widuchowej spadki. 

 

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. Lokalnie obserwowano silne i porywiste wiatry w połowie 
okresu. 
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Najniższe temperatury powietrza notowano na początku pierwszej połowy okresu. 
Minimalna temperatura równa –1,9°C wystąpiła 14 III na stacji w Kmiecinie. Temperatura 
maksymalna została zarejestrowana 15 III na stacji w Szczecinie i wyniosła 11,6°C.  

Opady atmosferyczne występowały głównie w drugiej połowie okresu. Maksymalny opad 
dobowy równy 19,7 mm zanotowano 18 III na stacji w Elblągu-Milejewie. 20 III (pod koniec 
okresu) niewielką pokrywę śnieżną (1 cm grubości) obserwowano na stacji w Elblągu-
Milejewie. 

W pierwszej połowie okresu na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
oraz na większości rzek Przymorza notowano wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich. Na początku drugiej połowy w związku ze zmianą kierunku wiatru na północno-
zachodni na wcześniej wymienionych rejonach oraz na wybrzeżu rejestrowano wzrosty 
poziomów wody do strefy stanów wysokich. Na stacji Nowe Sadłuki, na rzece Baudzie, został 
przekroczony stan ostrzegawczy. Kolejno notowano wahania w strefie stanów średnich, 
lokalnie wysokich. W ujściowym odcinku Wisły przez cały okres obserwowany był stopniowy 
spadek w strefie stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów średnich. Na Żuławach 
rejestrowano wahania oraz wzrosty poziomów wody od strefy stanów średnich do strefy 
stanów wysokich. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 90 cm został zarejestrowany 20 III 
na rzece Baudzie w Nowych Sadłukach. Wzrost poziomu wody był głównie spowodowany 
spływem wód opadowych ze zlewni. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku 
Odry poziomy wody będą wahać się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, w ujściowym 
odcinku Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wahania stanów wody w strefie stanów 
średnich i wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 marca - 21 marca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 14 marca - 21 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 14 marca - 21 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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