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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Na początku omawianego okresu średnie dobowe temperatury powietrza na ogół 
przekraczały 0oC. Dopiero pod koniec tygodnia notowano stopniowe obniżanie się izotermy 
0oC, w konsekwencji czego temperatury przyjmowały wartości ujemne. Notowano 
niewielkie, przelotne opady deszczu, a później śniegu, głównie w ostatnich dniach 
analizowanego okresu. Początkowo obserwowano zmniejszanie się grubości pokrywy 
śnieżnej, lokalnie do jej całkowitego zaniku. W kolejnych dniach spadek temperatury i dalsze 
opady spowodowały przyrost pokrywy śnieżnej. W dniu 12 III największą jej grubość 
zaobserwowano w Tatrach: na Kasprowym Wierchu – 140 cm, w Dolinie Pięciu Stawów – 
117 cm oraz nad Morskim Okiem – 79 cm. W Bieszczadach maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 39 cm (Wołosate), w Górach Świętokrzyskich 36 cm (Święty Krzyż), na 
Wyżynie Lubelskiej 26 cm (Wysokie) , w Suwałkach 30 cm oraz w Chojnicach  20 cm. 

W dniach 7-9 III w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wzrost poziomu wody, wywołany 
opadami deszczu oraz topnieniem pokrywy śnieżnej. W ciągu kolejnych dni wzrosty stanów 
wody na skutek przemieszczającej się fali wezbraniowej obserwowano jeszcze na Wiśle, a na 
jej dopływach notowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody. Poziom wody układał 
się na ogół w strefie stanów średnich oraz wysokich, lokalnie powyżej stanów 
ostrzegawczych oraz powyżej stanu alarmowego na Koprzywnicy. Lokalnie stany wody były 
zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu po Krzyczew) w pierwszej połowie 
minionego okresu obserwowano na ogół spadki stanu wody. W drugiej połowie okresu 
notowano wzrosty poziomu wody – głównie na Wiśle – związane ze spływem wód z górnych 
części zlewni. Na dolnej Wiśle obserwowano wahania stanu, z przewagą spadków, 
spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie w zlewni Pilicy występowały 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Liwcu stanu alarmowego. Stan wody układał się 
głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Strefę wody niskiej notowano lokalnie na 
Drzewiczce, Świdrze, Nurcu oraz w górnym biegu Wdy.  

W zlewni Bugu po Krzyczew notowano wahania stanu wody, natomiast poniżej - wzrosty na 
granicy strefy stanów średnich i wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych oraz  
stanu alarmowego na Krznie (na początku tygodnia).  

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. W zlewni 
górnej i środkowej Narwi początkowo obserwowano wzrosty oraz wahania stanów wody, 
spowodowane spływem wód roztopowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni.  
W pozostałej części zlewni Narwi w całym okresie obserwowano na ogół opadanie stanów 
wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. W ciągu 
omawianego okresu w zlewni Węgorapy obserwowano wahania stanów wody, natomiast  
w zlewni Łyny przeważnie opadanie, zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na rzekach obserwowano ustępowanie zjawisk lodowych, aż do całkowitego ich zaniku. 
Pomimo spadku temperatury, zjawiska lodowe nie rozwinęły się, z wyjątkiem północnej 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

części kraju, gdzie obserwowano ponowne pojawienie się oraz rozwój zjawisk, które 
występowały głównie w postaci lodu brzegowego i śryżu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły i Narwi spodziewana jest stabilizacja oraz spadki 
stanów wody na ogół w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskich. Stany wody 
mogą lokalnie zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
roztopowo-opadowych z górnych części dorzecza. Na Bugu prognozuje się stabilizację oraz 
wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych. W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się 
przeważnie wahania stanów wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W związku 
z prognozowanymi ujemnymi temperaturami powietrza na całym obszarze osłony, 
spodziewany jest rozwój zjawisk lodowych, mogących lokalne wywołać wahania i wzrosty. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu omawianego okresu sytuacja meteorologiczna 
była zróżnicowana. Po pierwszych dwóch dniach bez opadu i z wyraźnie dodatnią 
temperaturą powietrza wystąpiły umiarkowane i dość duże opady deszczu. W kolejnych 
dniach wystąpiły małe i umiarkowane  opady, przy czym w nizinnej części dorzecza (wraz  
z sukcesywnie obniżającą się temperaturą powietrza) były to opady śniegu, natomiast  
w górach i na przedgórzu opady deszczu i śniegu (tutaj obserwowane było chwilowe 
ocieplenie o ok. 10°C w związku z ciepłym frontem atmosferycznym, który przechodził przez 
ten obszar 10 III). W analizowanym okresie pokrywa śnieżna początkowo zanikała. Po 
wspomnianych opadach śniegu ponownie się akumulowała. Aktualnie pokrywa śnieżna  
w postaci ciągłej o grubości do 10 cm występuje w północnej i zachodniej części Niziny 
Śląskiej, na Ziemi Lubuskiej oraz na Przedgórzu Sudeckim; do 25 cm w Sudetach oraz  
w Beskidach w pasie wysokościowym od 600 do 800 m n.p.m; powyżej 800 m n.p.m. do  
135 cm. W dorzeczu Warty i dolnej Odry w pierwszej połowie omawianego okresu 
obserwowano opady deszczu o dużej intensywności, a w drugiej jego połowie wystąpiły 
opady śniegu. Maksymalna pokrywa śnieżna wynosiła 12 cm w Pile i 11 cm w Kole. 

Stany wody w całym dorzeczu Odry i Warty układały się przeważnie w strefach wody średniej 
i wysokiej z przekroczeniami stanów alarmowych i ostrzegawczych. Lokalnie stany wody 
układały się w strefie wody niskiej. Stany wody w strefie stanów wysokich utrzymywały się 
głównie na rzekach nizinnych oraz w nizinnych odcinkach cieków górskich. 

Na początku omawianego okresu stany wody górnej i środkowej Odry oraz jej głównych 
dopływów na ogół opadały (w porównaniu do sytuacji z minionego okresu, kiedy 
obserwowano intensywne wzrosty spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej). Po 
opadach 7 III (które przyspieszyły proces topnienia) na większości stacji wodowskazowych 
obserwowano wzrosty stanów wody. Największe wzrosty obserwowano na Odrze środkowej 
oraz na jej nizinnych dopływach. Fala wezbraniowa, która się uformowała na Odrze 
przemieszczała się w dół biegu rzeki. Istotne dobowe wzrosty stanów wody  wystąpiły 
również 11 III na ciekach górskich i podgórskich w wyniku chwilowego ocieplenia  
i intensywnego tajania pokrywy śnieżnej. W pozostałej części omawianego okresu notowane 
były powolne spadki oraz wahania stanów wody. Na Warcie i jej dopływach obserwowano na 
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początku okresu spadki stanów wody (za wyjątkiem ujściowego odcinka Warty), a od drugiej 
jego połowy w wyniku opadów deszczu na terenie zlewni górnej Warty zaobserwowano 
wzrosty stanów wody. Na dolnej Odrze na odcinku od Słubic do Widuchowej w pierwszej 
połowie okresu obserwowano wzrosty stanów wody, a spadki w drugiej połowie 
analizowanego okresu. Wahania stanów wody na stacji wodowskazowej Widuchowa 
spowodowane były występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

Na górnej i środkowej Odrze przewiduje się opadanie stanów wody. Na Odrze poniżej 
Głogowa będzie przemieszczała się fala wezbraniowe, przy przekroczeniach stanów 
ostrzegawczych. Na dopływach nizinnych powolne opadanie stanów wody z utrzymującymi 
się przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Na dopływach górskich i podgórskich 
przewiduje się opadanie stanów wody. Wraz z prognozowanym utrzymywaniem się 
ujemnych temperatur możliwy jest od połowy przyszłego okresu rozwój zjawisk lodowych na 
ciekach górskich. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Warty spodziewane są spadki stanów 
wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z kierunku południowego, głównie umiarkowane. Przez niemal cały 
omawiany okres przeważały wiatry z sektora wschodniego i północno-wschodniego, głównie 
silne i sztormowe. 

W pierwszej połowie analizowanego okresu zanotowano brak opadów atmosferycznych lub 
jedynie w ilościach śladowych. W drugiej połowie obserwowano kilkumilimetrowe opady na 
większości stacji. Pod koniec omawianego tygodnia odnotowano obfite opady śniegu. 
Najgrubszą warstwę pokrywy śnieżnej zanotowano w Goręczynie (19 mm – 12 III). 

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym wahały się od górnej strefy stanów niskich do dolnej strefy stanów średnich. Na 
Żuławach Wiślanych i w ujściowym odcinku Wisły stany wody wahały się głównie w strefie 
stanów średnich, lokalnie w dolnej strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany 
wody utrzymywały się na granicy stanów średnich i niskich. 

Przez większą część omawianego okresu obserwowano tendencję zanikania zjawisk 
lodowych. Na Zalewie Wiślanym nadal utrzymuje się zwarta pokrywa lodowa o grubości  
od 3 do 11 cm. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się utrzymywanie 
poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich. Na rzekach Przymorza i Żuławach 
Wiślanych poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie  6 - 12 marca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie  6 - 12 marca 2013 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  6 - 12 marca 2013 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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