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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie przez całą dobę na ogół obserwowano dodatnią temperaturę 
powietrza (także w górach), lokalnie odnotowano śladowe ilości opadu w postaci deszczu. 
W związku z dodatnią temperaturą powietrza obserwowano zmniejszanie się grubości 
pokrywy śnieżnej, w miejscach gdzie jeszcze występowała. Obecnie ciągła pokrywa śnieżna 
występuje jedynie na terenach górskich. W dniu 23 IV najwyższą grubość pokrywy śnieżnej 
notowano w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów (129 cm), na Kasprowym Wierchu (112 cm) 
oraz nad Morskim Okiem (79 cm).  

W zlewni Wisły po Dęblin na ogół obserwowano spadki stanu wody i lokalnie stabilizację, 
głównie w górnej części strefy wody średniej oraz dolnej strefy wody wysokiej. Punktowo 
utrzymywały się przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego. W miarę upływu dni 
w kolejnych profilach wodowskazowych poziom wody obniżał się i liczba stacji z w/w 
przekroczeniami zmniejszała się. Lokalnie w zlewni Wisły po Dęblin stan wody był zaburzony 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew (z wyłączeniem 
zlewni Narwi i Bugu) obserwowano głównie spadki stanu wody spowodowane 
przemieszczaniem się fal wezbraniowych i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Wisłą przemieszczała się fala wezbraniowa, której kulminacja poniżej ujścia Bzury 
przekraczała stan ostrzegawczy i lokalnie alarmowy. Stan wody układał się głównie w strefie 
wody dolnej wysokiej, lokalnie górnej wysokiej. Stan wody w strefie wody średniej i niskiej 
utrzymywał się głównie na dopływach Wisły poniżej zbiornika we Włocławku. 

W zlewni Bugu wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego obserwowany był we 
Frankopolu oraz w dniach 17-20 IV w Krzyczenie. Na pozostałych odcinkach Bugu oraz 
w Krzyczewie od 20 IV obserwowano stabilizację lub spadek stanu wody (w strefie wody 
wysokiej), przy przekroczonym stanie ostrzegawczym i alarmowym. Na Krznie w Malowej 
Górze przez cały okres obserwowano spadek stanu wody, przy przekroczonym stanie 
alarmowym.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody wysokiej. Wzrosty stanu wody, lokalnie 

powyżej stanu ostrzegawczego i alarmowego, spowodowane spływem wód roztopowych, 

obserwowano głównie na środkowej i dolnej Narwi, punktowo na Biebrzy oraz lokalnie na jej 

dopływach. W pozostałej części zlewni Narwi notowano przeważnie opadanie stanu wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się na ogół w strefie wody wysokiej. 

Obserwowano przeważnie spadki stanu wody. Początkowo na Węgorapie i Gołdapie był 

przekroczony stan ostrzegawczy, zaś na Gubrze stan alarmowy, a ostatniego dnia okresu nie 

notowano już przekroczeń stanu alarmowego i ostrzegawczego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewany jest spadek stanu wody 
w strefie wody średniej oraz lokalnie w dolnej części strefy wody wysokiej, przy punktowo 
przekroczonym stanie ostrzegawczym i alarmowym w zlewni Wieprza.  
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Na Wiśle na odcinku Dęblin-Tczew przewiduje się dalsze spadki stanu wody, do wartości 
poniżej stanu ostrzegawczego. Stan wody układał się będzie głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej oraz w strefie wody średniej. Na dopływach ww. odcinka przewiduje się dalsze 
opadanie stanu wody – głównie w strefie wody dolnej wysokiej i średniej. W zlewni Bugu 
przewiduje się głównie spadki stanu wody przy przekroczeniach stanu alarmowego na Krznie 
i Bugu poniżej Dorohuska, oraz przekroczeniach stanu ostrzegawczego na Bugu powyżej 
Dorohuska. Dalsze wzrosty przy przekroczonym stanie alarmowym prognozowane są 
w Wyszkowie.  

W ciągu najbliższych dni jedynie na dolnej Narwi prognozuje się początkowo nieznaczne 
wzrosty, przechodzące w stabilizację stanu wody. W pozostałej części zlewni Narwi 
przewiduje się opadanie oraz stabilizację stanu wody. Obecnie występujące przekroczenia 
stanu ostrzegawczego i alarmowego na Narwi i Biebrzy na ogół będą się utrzymywać. 
W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się głównie opadanie stanu wody, przeważnie 
w strefie wody wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry w dniu 18 IV wystąpiły opady deszczu o małej wysokości oraz 19 IV 
o umiarkowanej i dość dużej wysokości. W pozostałych dniach obserwowano lokalne, 
niewielkie sumy dobowe opadu.  

W związku z utrzymującą się dodatnią temperaturą powietrza grubość pokrywy śnieżnej 
zmniejszała się. Aktualnie pokrywa śnieżna utrzymuje się jedynie w szczytowych partiach 
Karkonoszy (80 cm – Śnieżka) i w Beskidzie Śląsko-Morawskim (35 cm – Lysa Hora).  

Stan wody górnej Odry utrzymywał się w strefie wody średniej, a środkowej Odry układał się 
na ogół w strefie wody wysokiej. Początkowo stan wody głównych dopływów górnej 
i środkowej Odry układał się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Wraz z upływem 
czasu zwiększyła się liczba stacji wodowskazowych, na których notowano stan wody 
w strefie wody średniej. Stan wody w dorzeczu dolnej Odry i Warty układał się w strefach 
wody wysokiej (z przekroczeniami stanu ostrzegawczego i alarmowego), średniej i lokalnie 
niskiej. 

Środkową i dolną Odrą (do profilu Widuchowa) przemieszczała się fala wezbrania, stąd 
obserwowano tam wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. Na górskich i podgórskich 
dopływach górnej i środkowej Odry w ciągu omawianego okresu obserwowano wzrosty 
stanu wody, w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej i opadami (głównie w dniach  
18-19 IV). Na dopływach nizinnych przeważnie notowano powolne opadanie stanu wody. 
Przez cały omawiany okres utrzymywały się dość liczne przekroczenia stanu ostrzegawczego 
i alarmowego. Lokalnie, poniżej zbiorników i urządzeń hydrotechnicznych, obserwowano 
wahania stanu wody, głównie w zlewni Kłodnicy, Bystrzycy i Bobru. Środkowym biegiem 
Warty przemieszczała się fala wezbraniowa i jedynie na tym odcinku notowano wzrosty 
stanu wody. Na wszystkich dopływach Warty notowano spadki stanu wody.  

Prognoza: 

W dorzeczu Odry prognozowane są na ogół spadki stanu wody. Wahana stanu wody 
prognozowane są w zlewniach górskich zasilanych topniejącą pokrywą śnieżną, utrzymującą 
się w szczytowych partiach górskich.  
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Przez większą część omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora południowo-zachodniego, głównie silne, okresami 
sztormowe. Pod koniec okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora południowo-wschodniego, głównie umiarkowane. 

Opady atmosferyczne notowano niemal każdego dnia w śladowych ilościach lub 
maksymalnie (na początku omawianego okresu) do kilku milimetrów.  

Poziom wody wzdłuż Wybrzeża, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim i Zalewie 
Wiślanym utrzymywał się przeważnie w strefie wody niskiej i średniej. Na Żuławach 
Wiślanych (poza ujściowym odcinkiem Wisły) poziom wody utrzymywał się głównie w strefie 
wody średniej. W ujściowym odcinku Wisły stan wody wahał się głównie w strefie stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. Na rzekach Przymorza stan wody utrzymywał się w strefie 
wody średniej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
Przymorza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim przewiduje się, że poziom wody będzie 
stopniowo wzrastał, w związku z cyrkulacją zachodnią nad Morzem Bałtyckim. Na rzekach 
Przymorza poziom wody będzie wahać się w strefie wody średniej. Przewiduje się, że 
w ujściowym odcinku Wisły poziom wody będzie stopniowo opadał poniżej stanu 
ostrzegawczego. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 - 23 kwietnia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (17 - 23 kwietnia 2013 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(17 - 23 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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