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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Pod koniec omawianego okresu, a w południowej części obszaru także na jego początku, 
wystąpiło ocieplenie, które zaznaczyło się występowaniem w ciągu dnia temperatur 
powyżej 0oC. Notowano intensywne opady śniegu o największym natężeniu 14 i 15 III, a na 
północy i w centrum obszaru 19 III. Na południu notowano także opady deszczu ze śniegiem 
przechodzące w deszcz. W dniu 19 III największą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano 
w Tatrach: na Kasprowym Wierchu – 155 cm, w Dolinie Pięciu Stawów – 140 cm oraz nad 
Morskim Okiem – 110 cm. W Gorcach maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 
65 cm (Jasionów), w Bieszczadach 58 cm (Żubracze), na Wyżynie Lubelskiej 65 cm (Wysokie), 
na Niżu w Suwałkach 27 cm i w Chojnicach 17 cm. 

W zlewni Wisły obserwowano na ogół spadek bądź stabilizację poziomu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych (Wisła, Soła, Dunajec, San, Wieprz). W zlewni 
Wisły po Dęblin stany wód układały się na ogół w obrębie stref wody średniej i niskiej, 
a lokalnie wysokiej z przekroczonym stanem ostrzegawczym w Krasnymstawie. W zlewni 
Wisły od Dęblina po Tczew natomiast w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej,  
z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych w zlewni Pilicy. 

W zlewni Bugu po Krzyczew notowano wahania stanu wody na granicy stref stanów średnich 
i wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu w Dorohusku i Włodawie 
oraz na Krznie w Malowej Górze (na początku omawianego okresu). Również lokalnie na 
dopływach Narwi i Biebrzy wystąpiły wahania i nieznaczne wzrosty, związane z rozwojem  
i obecnością zjawisk lodowych. 

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

Na rzekach całego obszaru na skutek ujemnych temperatur obserwowano na ogół rozwój 
zjawisk lodowych w postaci śryżu oraz zlodzenia częściowego, lokalnie całkowitego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły prognozowane są wahania stanów wód w obrębie 
strefy wody średniej, a lokalnie wysokiej. Stany wody mogą lokalnie zostać zaburzone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Bugu po profil Krzyczew prognozuje się wahania poziomu wody na granicy stref stanów 
średnich i wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu w Dorohusku 
i Włodawie. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi przewiduje się głównie opadanie oraz stabilizację 
stanów wody. Lokalnie możliwe wahania oraz wzrosty spowodowane obecnością zjawisk 
lodowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania stanów wody, związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz obecnością zjawisk lodowych.  
 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez większą część okresu występowały małe  
i umiarkowane, lokalnie dość duże, opady śniegu na ogół o słabym natężeniu. Ostatniego 
dnia okresu notowano umiarkowane i dość duże, lokalnie duże, opady przeważnie śniegu  
o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. We wschodniej części dorzecza i na nizinach 
notowano również opady śniegu z deszczem i deszczu. Utrzymujące się przez większą część 
okresu średnie dobowe temperatury powietrza poniżej 0oC sprzyjały przyrostowi pokrywy 
śnieżnej. Aktualnie grubość pokrywy śnieżnej w dorzeczu górnej i środkowej Odry wynosi:  
w obszarach do 300 m n.p.m. od 2 do 25 cm, w obszarach od 300 do 800 m n.p.m. od 6 do 
41 cm i powyżej 800 m n.p.m. od 76 do 152 cm (Śnieżka). Na początku i na końcu 
omawianego okresu w dorzeczu Warty i dolnej Odry wystąpiły opady śniegu (pod koniec 
okresu o dużej intensywności). Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 24 cm w Mirkowie.  

Stan wody górnej i środkowej Odry do Ścinawy układał się w strefie wody średniej, lokalnie  
i przejściowo w strefie wody niskiej i wysokiej, na odcinku poniżej Ścinawy w strefie stanów 
wysokich. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się w strefach 
wody średniej i niskiej (przeważnie wschodnia część dorzecza) oraz w strefach wody średniej 
i wysokiej (na ogół zachodnia część dorzecza). Stany wody w dorzeczu Warty i Odry 
granicznej układały się w strefach wody średniej i wysokiej, z przekroczeniami stanów 
alarmowych i ostrzegawczych. Lokalnie stany wody układały się w strefie wody niskiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody na ogół opadały bądź miały przebieg 
wyrównany. Odrą poniżej Ścinawy przemieszczała się fala wezbrania przy przekroczonych 
stanach ostrzegawczych. Wahania stanów wody obserwowano poniżej zbiorników 
retencyjnych Rybnik, Nysa, Lubachów, Mietków, Pilchowice, Leśna, Niedów oraz poniżej 
urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewni Kłodnicy. Lokalnie na rzekach tworzyły się 
zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego i śryżu. W zlewni Warty i Odry granicznej 
obserwowano w całym okresie spadki i stabilizację stanów wody. Wahania stanów wody na 
stacji wodowskazowej Widuchowa spowodowane były występowaniem zjawiska cofki. 

 Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się początkowo wyrównane stany wody 
bądź ich niewielkie wzrosty, zwłaszcza we wschodniej części dorzecza i lokalnie w zlewniach 
nizinnych, następnie opadanie stanów wody i w drugiej części okresu możliwość ponownego 
rozwoju zjawisk lodowych na rzekach. W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Warty i Odry 
granicznej spodziewane są dalsze spadki, a następnie stabilizacja stanów wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W czasie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora wschodniego, od południowo-wschodnich do północno-
wschodnich, początkowo słabe i umiarkowane, silne i w porywach sztormowe pod koniec 
okresu. 

W pierwszej połowie okresu zanotowano opady atmosferyczne w ilościach śladowych. 
Początkowo obserwowano zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej, lokalnie do jej 
całkowitego zaniku. Największe opady, głównie obfite opady śniegu, zaobserwowano  
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w ostatnim dniu okresu na wybrzeżu zachodnim i środkowym. Największy przyrost pokrywy 
śnieżnej do 13 cm  zanotowano w Gryfinie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym utrzymywały się  przeważnie w strefie stanów niskich. Na Żuławach Wiślanych  
i w ujściowym odcinku Wisły stany wody wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na 
rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się na granicy się stanów niskich i średnich.  

Zjawiska lodowe utrzymują się na Zalewie Wiślanym. Na skutek ujemnych temperatur 
powietrza nastąpił przyrost grubości pokrywy lodowej. Lód stały osiąga tam grubość  
do 22 cm. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się wzrost poziomów 
wody do strefy stanów średnich. Na rzekach Przymorza i Żuławach Wiślanych poziomy wody 
będą utrzymywać się w strefie stanów średnich i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 13 - 19 marca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 13 - 19 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 13 - 19 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Jolanta Krupa-Marchlewska (Ośrodek Hydrologii) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Judyta Lasek (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Jolanta Krupa-Marchlewska (Ośrodek Hydrologii) 
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