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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu ujemne temperatury powietrza notowano na ogół w nocy,  
a w ciągu dnia utrzymywała się temperatura powyżej 0°C. Jedynie w rejonach górskich 
całodobowo występowała ujemna temperatura, a na Podkarpaciu w dniach 4-6 kwietnia 
temperatura dodatnia. Opady w postaci śniegu, śniegu z deszczem, marznącego deszczu oraz 
samego deszczu występowały w pierwszych dniach analizowanego okresu. W północnej 
części omawianego obszaru na skutek opadów grubość pokrywy śnieżnej w pierwszej 
połowie okresu znacząco wzrosła, w drugiej połowie natomiast obserwowano jej spadek. Na 
pozostałym obszarze oberwano stopniowe topnienie się pokrywy śnieżnej i w ostatnim dniu 
największą jej grubość zanotowano w Tatrach: na Kasprowym Wierchu – 185 cm oraz  
w Dolinie Pięciu Stawów – 167 cm. W Beskidzie Żywieckim maksymalna grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 70 cm (Rycerka Górna), w Bieszczadach 35 cm (Żubracze), w Górach 
Świętokrzyskich 55 cm (Święty Krzyż), na Wyżynie Lubelskiej 42 cm (Wysokie), na Niżu  
w Suwałkach 40 cm oraz Wyszkowie 17 cm. 

W dorzeczu Wisły do profilu Tczew w minionym okresie obserwowano na ogół wzrosty stanu 
wody spowodowane spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na 
Wiśle powyżej Dęblina poziom wody układał się na ogół w górnej części strefy stanów 
średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich, przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym w profilu Zawichost. Największe wzrosty odnotowane na początku 
omawianego okresu zanotowano w zlewniach górnej Wisły na granicy stanów średnich  
i wysokich oraz w górnej części stanów średnich przy lokalnie przekroczonych stanach 
ostrzegawczych. Pod koniec omawianego okresu w zlewniach Sanu oraz Koprzywnicy poziom 
wody lokalnie układał się powyżej stanu alarmowego. Poniżej Dęblina notowano większe 
wzrosty, zwłaszcza w drugiej połowie okresu, głównie w zlewni Narwi oraz na Wiśle. 
Spowodowane one były spływem wód roztopowych z górnych części zlewni. Lokalnie  
w zlewni Pilicy występowały przekroczenia stanów ostrzegawczych. Stan wody układał się  
w pierwszej połowie okresu głównie w strefie wody średniej, w drugiej połowie w strefie 
wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. W zlewni Bugu przez cały omawiany okres 
obserwowano wzrost poziomu wody. Początkowo poziom wody na Bugu układał się w strefie 
stanów ostrzegawczych, natomiast pod koniec omawianego okresu lokalnie przekroczył 
stany alarmowe (Kryłów, Strzyżów oraz Malowa Góra na Krznie).   

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie nieduże wzrosty stanów wody, wywołane spływem wód 
roztopowych, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na rzekach górnej Wisły obserwowano zanik lokalnie występujących zjawisk lodowych. Na  
rzekach pozostałego obszaru nie zanotowano występowania zjawisk lodowych. 
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Prognoza: 

W ciągu doby w zlewni Wisły po Dęblin spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody  
w górnej części strefy stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych oraz alarmowych (profil Koprzywnica na 
Koprzywiance oraz profil Krasnystaw na Wieprzu). Na Wiśle po Dęblin w profilu Zawichost 
poziom wody nadal będzie się układał w strefie stanów ostrzegawczych. Miejscami  
w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Nidy, Czarnej Staszowskiej mogą wystąpić przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Poniżej Dęblina przewiduje się dalsze wzrosty i wahania poziomu 
wody spowodowane głównie spływem wód opadowo-roztopowych z górnych części zlewni, 
w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo 
istnieje możliwość wzrostu poziomu wody powyżej stanów alarmowych. W zlewni Bugu 
prognozuje się dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej stanów 
alarmowych w profilach  Kryłów i Strzyżów oraz na Krznie w Malowej Górze. Na pozostałym 
odcinku Bugu wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. W zlewni Narwi oraz 
Łyny i Węgorapy przewiduje się dalsze wzrosty stanów, lokalnie do dolnej części strefy wody 
wysokiej, spowodowane spływem wód roztopowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały małe i umiarkowane, lokalnie dość duże  
i duże, opady śniegu, lokalnie opady mieszane, przeważnie o słabym natężeniu. Średnia 
dobowa temperatura powietrza na nizinach utrzymywała się powyżej 0°C, w kotlinach 
górskich była na ogół ujemna lub nieznacznie wyższa od 0°C. Grubość pokrywy śnieżnej 
ulegała zmianom, wzrosła po opadach dn. 3 IV, w drugiej części okresu zanikała.  Aktualnie 
całkowita pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej i środkowej Odry występuje powyżej 300 m 
n.p.m. i jej grubość wynosi: w obszarach do 600 m n.p.m. od 5 do 25 cm, w obszarach od 600 
do 800 m n.p.m. od 27 do 38 cm (w czeskiej części zlewni Nysy Łużyckiej do 73 cm)  i powyżej 
800 m n.p.m. od 85 do 182 cm (Śnieżka). W pierwszej połowie omawianego okresu  
w dorzeczu Warty i dolnej Odry wystąpiły opady śniegu o małej intensywności. Pod koniec 
drugiej połowy okresu notowano śladowe ilości opadu śniegu i deszczu. Maksymalna 
pokrywa śnieżna wyniosła 26 cm w Częstochowie. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie w strefie 
wody niskiej i wysokiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały 
się w strefach wody średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Stany wody  
w dorzeczu Warty i Odry układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej  
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na rzekach nizinnych od połowy okresu obserwowano 
wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód roztopowych, lokalnie w zlewni Baryczy 
powyżej stanów alarmowych. Pod koniec okresu, wraz ze stopniowym wzrostem 
temperatury powietrza i tajaniem śniegu w obszarach wyżynnych, wzrosty stanów wody 
notowano na rzekach podgórskich i wyżynnych. Wahania stanów wody obserwowano 
poniżej zbiorników retencyjnych Rybnik, Nysa, Lubachów, Leśna i Niedów oraz poniżej 
urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewni Kłodnicy. W zlewni Warty i Odry 
granicznej w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej i zwiększonego odpływu ze zbiornika 
Jeziorsko w całym rozpatrywanym okresie obserwowano wzrosty stanów wody. 
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Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w związku z prognozowanym dalszym ociepleniem 
przewiduje się wzrosty stanów wody na rzekach podgórskich i górskich spowodowane 
spływem wód z topniejącego śniegu. Miejscami wystąpią przekroczenia stanów 
ostrzegawczych, lokalnie możliwe przekroczenia stanów alarmowych. 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 północno-wschodniego, głównie umiarkowane, 
okresami silne. W drugiej połowie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora zachodniego, głównie umiarkowane, okresami silne. Pod koniec 
analizowanego okresu przeważały wiatry z sektora wschodniego. 

Opady atmosferyczne notowano niemal każdego dnia w śladowych ilościach lub ilościach 
rzędu kilku milimetrów. Pokrywa śnieżna występuje jeszcze miejscami (w Elblągu w dniu 9 IV 
zanotowano nawet 26 cm grubości pokrywy śnieżnej). 

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 (jedynie w Gdańskiej Głowie i Tczewie poziomy wody wahały się w strefie stanów 
wysokich). Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się na granicy stanów niskich  
i średnich. 

Zjawiska lodowe utrzymują się nadal na Zalewie Wiślanym. Pokrywa lodowa zajmuje jeszcze 
około 80% Zalewu. 

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 stopniowo spadać w związku z cyrkulacją zachodnią nad Morzem Bałtyckim. Na rzekach 
Przymorza i Żuławach Wiślanych poziomy wody będą stopniowo rosnąć ze względu na 
roztopy. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie  3 - 9 kwietnia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie  3 - 9 kwietnia 2013 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie  3 - 9 kwietnia 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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