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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W analizowanym okresie temperatury ujemne występowały na ogół w nocy, a temperatury 
dodatnie w ciągu dnia. W zlewni Wisły po Dęblin w dniach 26-27 marca obserwowane były 
ujemne temperatury w ciągu całej doby. Na Podkarpaciu, południowej Lubelszczyźnie 
oraz w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w dniach 29-30 marca 
lokalnie temperatury powietrza nie spadały w nocy poniżej 0°C. W ciągu całego okresu 
notowane były opady w postaci śniegu, śniegu z deszczem, marznącego deszczu oraz samego 
deszczu z największym natężeniem 31 marca. W zlewni Wisły po Dęblin grubość pokrywy 
śnieżnej ulegała znacznym zmianom w ciągu analizowanego okresu ze względu zarówno na 
topnienie jak i przyrost na skutek opadów. W dniu 2 IV największą grubość pokrywy śnieżnej 
zaobserwowano w Tatrach: na Kasprowym Wierchu – 190 cm oraz w Dolinie Pięciu Stawów – 
165 cm. W Beskidzie Żywieckim maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 76 cm 
(Rycerka Górna), w Bieszczadach 42 cm (Żubracze), w Górach Świętokrzyskich 63 cm (Święty 
Krzyż), a na Wyżynie Lubelskiej 51 cm (Wysokie). W pozostałej części obszaru obserwowano 
przyrost pokrywy śnieżnej, 2 IV jej największą grubość zmierzono w Suwałkach – 38 cm, 
Olsztynie – 30 cm i Plucicach – 27 cm. 

W zlewni Wisły po Dęblin w dniach 26-29 marca obserwowano stabilizację bądź spadek 
stanu wody na ogół w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Miejscami stan wody był 
zaburzony na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz utrzymujących się zjawisk 
lodowych. 30-31 marca obserwowano niewielki wzrost poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich wywołany topnieniem pokrywy śnieżnej. 1 kwietnia na skutek dodatnich 
temperatur oraz opadów deszczu wzrost poziomu wody, na ogół do górnej części strefy 
stanów średnich oraz dolnej części strefy stanów wysokich, wystąpił w zlewniach Dunajca, 
Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Wieprza, lokalnie na świętokrzyskich dopływach Wisły oraz jej 
mniejszych bezpośrednich dopływach. Punktowo obserwowano przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Na pozostałych rzekach obserwowano stabilizację bądź spadki. 2 kwietnia, 
w związku ze spływem wód roztopowych, dalsze wzrosty w górnej części strefy stanów 
średnich oraz dolnej części strefy stanów wysokich obserwowano na Wiśle poniżej ujścia 
Dunajca po Dęblin, na dolnym Dunajcu, Sanie poniżej Dynowa i jego dopływach poniżej 
Przemyśla (tutaj wystąpiły przekroczenia stanów ostrzegawczych) oraz w zlewni Wieprza. Na 
pozostałym obszarze notowano stabilizację bądź spadki stanu wody. Lokalnie poziom wody 
był zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew 
w minionym okresie obserwowano wahania stanu wody z przewagą spadków. Większe 
wahania, głównie obserwowane na Wiśle, spowodowane były spływem wód opadowo-
roztopowych z górnych części zlewni i pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ostatnim dniu 
na skutek opadów notowano niewielkie wzrosty poziomu wody. Na  Pilicy zanotowano 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Stan wody układał się głównie w strefie wody średniej. 
Strefę wody niskiej obserwowano lokalnie na Drzewiczce, Pilicy, Świdrze, Nurcu, Liwcu, 
Wierzycy oraz w górnym biegu Wdy. W zlewni Bugu po Krzyczew przez cały okres 
obserwowano wzrost poziomu wody, na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na Bugu wzrosty stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych obserwowano na wszystkich 
stacjach powyżej Krzyczewa. Ostatniego dnia stan ostrzegawczy został przekroczony na 
Krznie w Malowej Górze. W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody 
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średniej, lokalnie niskiej. W zlewni Narwi obserwowano przeważnie opadanie oraz 
stabilizację stanów wody. Lokalnie na dopływach Narwi i Biebrzy wystąpiły wahania oraz 
nieduże wzrosty, szczególnie pod koniec okresu, spowodowane spływem wód roztopowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie wahania oraz nieduże wzrosty stanów wody zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

W mijającym okresie na rzekach obserwowano stopniowy zanik zjawisk lodowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby obserwowany będzie wzrost poziomu wody wywołany spływem 
wód roztopowych na Wiśle poniżej ujścia Sanu po Dęblin oraz na samym Sanie poniżej 
Przemyśla wraz z jego prawobrzeżnymi dopływami w górnej części strefy stanów średnich  
i dolnej części strefy stanów wysokich (przy lokalnie przekroczonych stanach 
ostrzegawczych). Na Wiśle powyżej ujścia Sanu oraz w jej zlewni po Dęblin spodziewana jest 
stabilizacja bądź spadek stanu wody na ogół w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. 
Stany wody mogą lokalnie zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni również w zlewni Wisły od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrosty 
i wahania poziomu wody spowodowane głównie spływem wód opadowo-roztopowych 
z górnych części zlewni, w strefie wody średniej i wysokiej. Lokalnie prognozuje się wzrosty 
poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Na Bugu po profil Krzyczew dalszy wzrost 
poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich. Wzrost poziomu wody powyżej 
stanów ostrzegawczych przewiduje się na Bugu w Dorohusku, Włodawie, Strzyżowie  
i Krzyczewie oraz na Krznie w Malowej Górze. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania stanów wody, związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz topnieniem pokrywy śnieżnej.  

 
Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez pierwsze dwie doby występowały małe opady 
śniegu, przeważnie o słabym natężeniu. W kolejnych trzech dobach zanotowano opady 
umiarkowane i dość duże, o słabym, lokalnie umiarkowanym natężeniu. W następnej dobie 
wystąpiły duże opady, o słabym i umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Ostatniego dnia 
okresu zanotowano małe i słabe opady śniegu. Aktualnie grubość pokrywy śnieżnej  
w dorzeczu górnej i środkowej Odry wynosi: w obszarach do 300 m n.p.m. od płatów do 23 
cm, w obszarach od 300 do 800 m n.p.m. od płatów do 50 cm i powyżej 800 m n.p.m. od 90 
do 178 cm (Śnieżka). W pierwszej połowie omawianego okresu w dorzeczu Warty i dolnej 
Odry nie zaobserwowano wystąpienia opadów. Pod koniec drugiej połowy wystąpiły opady 
śniegu o dużej intensywności. Maksymalna pokrywa śnieżna wyniosła 27 cm  
w Częstochowie. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie w 
strefie wody niskiej i wysokiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry 
przeważnie układały się w strefach wody średniej, miejscami w strefach wody wysokiej  
i niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty i Odry układały się w strefach wody niskiej i średniej, 
a lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. 
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W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu stany wody opadały. Od 
połowy okresu notowano kilkunastocentymetrowe wzrosty stanów wody szczególnie na 
górnej Odrze i jej dopływach oraz na rzekach nizinnych. Wzrosty związane były z tajaniem 
pokrywy śnieżnej. Wahania stanów wody obserwowano poniżej stopnia w Brzegu Dolnym 
oraz zbiorników retencyjnych Rybnik i Lubachów, a także poniżej urządzeń 
hydrotechnicznych. W związku ze wzrostem temperatury zjawiska lodowe zanikały. W zlewni 
Warty i Odry granicznej na początku rozpatrywanego okresu obserwowano spadki  
i stabilizację stanów wody. W drugiej połowie na terenie zlewni Warty wystąpiły wzrosty 
stanów wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewidywane są dobowe wahania stanów wody  
z tendencją wzrostową, szczególnie na obszarze nizinnym i podgórskim. W ciągu kolejnych 
dni w dorzeczu Warty i Odry granicznej spodziewane są wzrosty stanów wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora południowo-wschodniego, głównie umiarkowane, 
okresami silne. W drugiej połowie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora północno-wschodniego, głównie umiarkowane, okresami silne. 

Na początku omawianego okresu notowano opady atmosferyczne jedynie w śladowych 
ilościach, lub ich całkowity brak. W drugiej połowie opady występowały w znaczących 
ilościach (do około 10 mm). Obfite opady śniegu zaobserwowano w drugiej połowie okresu, 
a grubość pokrywy śnieżnej wynosiła lokalnie do 32 cm. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym utrzymywały się przeważnie w strefie stanów niskich i średnich. 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 nadal na Zalewie Wiślanym. 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, że poziomy wody 
będą wahać się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Na rzekach Przymorza i Żuławach 
Wiślanych poziomy wody także będą utrzymywać się w strefie stanów średnich i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 27 marca - 2 kwietnia 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 27 marca - 2 kwietnia 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 27 marca - 2 kwietnia 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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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