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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W okresie 12 – 14 III opadów, z wyjątkiem zlewni Narwi oraz Wisły poniżej ujścia Narwi, nie 
obserwowano. Od 15 III występowały opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, ze 
szczególną intensywnością (do kilkudziesięciu milimetrów na dobę) 16 III w zlewni górnej 
Wisły. W pierwszej części analizowanego okresu (12-14 III) notowano wzrost temperatury 
powietrza. W zlewni górnej Wisły, zarówno w dzień jak i w nocy, notowano na ogół dodatnie 
temperatury powietrza, na pozostałym obszarze oraz w Tatrach i Bieszczadach nocą 
temperatura powietrza często spadała nieznacznie poniżej 0 0C. W drugiej części  
omawianego okresu (15-18 III) obniżyła się dobowa amplituda temperatury powietrza, 
lokalnie nocą obserwowano ujemne wartości temperatury oraz na ogół spadek temperatur 
maksymalnych. Na początku opisywanego okresu (12-14 III) notowano zmniejszenie się 
grubości porywy śnieżnej, występującej jedynie w górnych partiach Tatr. Po 15 III 
obserwowano wzrost jej grubości w górnych partiach Tatr, a na Niżu 16 i 17 III ponowne 
pojawienie się kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej. Największą grubość pokrywy śnieżnej 
18 III notowano na Kasprowym Wierchu – 73 cm oraz w Dolinie Pięciu Stawów – 73 cm. 
Pojedyncze płaty występowały w górnych partiach Bieszczadów. 

W pierwszej części analizowanego okresu (12-14 III) w całej zlewni Wisły po Tczew notowano 
na ogół stabilizację poziomu wody lub tendencję spadkową, w strefie wody niskiej i średniej, 
a w zlewni Narwi i Bugu lokalnie w strefie wody wysokiej. Lokalnie poziom wody był 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W drugiej części opisywanego okresu (15 – 18 III) w wyniku opadów deszczu oraz deszczu ze 
śniegiem w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wzrost poziomu wody na ogół do strefy 
wody średniej, a lokalnie do dolnej części strefy wody wysokiej. Punktowo poziom wody 
przekroczył stan ostrzegawczy na: Brynicy w Brynicy, Bobrzy w Słowiku, Ropie w Uściu 
Gorlickim oraz na Sękówce w Gorlicach. Lokalnie wzrost poziomu wody wywołany był 
również zwiększonym odpływem ze zbiorników (na Sole poniżej Czańca oraz na Dunajcu 
poniżej Czchowa). W dniu 18 III na Brynicy w Brynicy, Ropie w Uściu Gorlickim oraz na 
Sękówce w Gorlicach notowano spadek poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego. 
W zlewni Wisły poniżej Dęblina w drugiej połowie okresu w wyniku spływu wód opadowych 
również obserwowano tendencję wzrostową, z punktowymi przekroczeniami stanu 
ostrzegawczego w zlewni Pilicy. Największe, lokalne wahania związane były z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Narwi w drugiej połowie okresu obserwowana była przeważnie 
stabilizacja stanu wody, wzrosty notowano lokalnie na dopływach górnej i dolnej Narwi oraz 
na dopływach Biebrzy. W zlewni Bugu po Krzyczew w okresie 12- 15 III notowano powolny 
spadek poziomu wody do górnej części strefy wody średniej. 13 III na Bugu w Dorohusku 
poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego. Na Krznie w Malowej Górze do 15 III 
notowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy wody wysokiej. W dniach 16 – 17 III 
w wyniku opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem, na Bugu po Krzyczew notowano 
wahania poziomu wody, na ogół w górnej części strefy wody średniej. Na Krznie w Malowej 
Górze obserwowano wzrost poziomu wody w dolnej części strefy wody wysokiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy  w pierwszych dniach obserwowano na ogół opadanie stanu wody 
oraz lokalnie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w strefie wody 
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średniej. W kolejnych dniach wystąpiły na ogół wahania oraz wzrosty wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych, głównie w strefie wody 
średniej.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni w wyniku przemieszczania wód opadowych na Wiśle po 
Dęblin prognozuje się przeważnie wzrost poziomu wody w obrębie strefy wody średniej. 
W ciągu najbliższej doby, w wyniku spływu wód opadowych spodziewany jest wzrost 
poziomu wody w górnej części strefy wody średniej na Sanie poniżej Przemyśla oraz lokalnie 
na prawobrzeżnych dopływach środkowego i dolnego Sanu. W zlewniach: Nidy, Wieprza 
i Kamiennej spodziewane są wahania poziomu wody, w strefie wody średniej. Poziom wody 
na Bobrzy w Słowiku opadnie nieznacznie poniżej stanu ostrzegawczego. W ciągu kolejnych 
trzech dni na dopływach Wisły po Dęblin zaznaczy się tendencja spadkowa poziomu wody 
w strefie wody średniej. Lokalnie stan wody może zostać zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły poniżej Dęblina prognozuje się wahania stanu wody z przewagą wzrostów, 
związanych ze spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 
Obecne lokalne przekroczenia stanu ostrzegawczego w zlewni Pilicy będą się utrzymywały. 
Miejscami poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  
W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są nieznaczne wahania poziomu wody, w strefie 
wody średniej, a w Krzyczewie – na granicy strefy wody średniej i wysokiej. Na Krznie 
w Malowej Górze spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy stanie zbliżonym do 
ostrzegawczego. W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację stanu wody, na ogół 
w obecnych strefach, lokalnie możliwe wahania oraz nieduże wzrosty na skutek spływu wód 
opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy w ciągu najbliższych dni prognozuje się przeważnie wahania oraz 
wzrosty stanu wody, na ogół w strefie wody średniej, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej połowie okresu opady nie występowały. 
W dniach 15-16 marca notowano opady deszczu (początkowo na obszarach powyżej 600 m 
n.p.m. występowały lokalnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu). Wysokości opadów były 
lokalnie duże. Opady charakteryzowały się przeważnie słabym, miejscami umiarkowanym 
i lokalnie (zlewnia Olzy) silnym natężeniem. Aktualnie całkowita pokrywa śnieżna występuje 
w szczytowych partiach Sudetów, jej grubość na Śnieżce wynosi 26 cm. W dorzeczu Warty 
i Odry granicznej zanotowano opady deszczu o dużej intensywności, maksymalne wystąpiły 
w drugiej części omawianego okresu.  

Stan wody górnej i środkowej Odry do Brzegu Dolnego układał się w strefach wody średniej 
i niskiej, środkowej Odry poniżej Brzegu Dolnego w strefie wody niskiej, lokalnie 
i przejściowo w strefie wody średniej. Stan wody głównych dopływów górnej i środkowej 
Odry układał się przeważnie w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan wody 
w dorzeczu Warty i Odry granicznej układał się w strefach wody niskiej i średniej, miejscami 
w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. 
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Stan wody górnej Odry przez większą część okresu miał przeważnie przebieg wyrównany 
z niewielkimi wahaniami. Pod koniec okresu zanotowano wzrosty stanu wody spowodowane 
spływem wód opadowych. Na środkowej Odrze obserwowano wahania poziomu wody 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry w pierwszej części okresu stan wody był na ogół wyrównany, lokalnie notowano 
wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach 
Kłodnicy, Stobrawy, Widawy, Baryczy, dolnego Bobru, Nysy Łużyckiej. W drugiej części 
okresu wystąpiły wzrosty stanu wody spowodowane opadami deszczu. Lokalnie w zlewni 
Nysy Łużyckiej został przekroczony stan ostrzegawczy. W zlewni Warty w pierwszej części 
okresu występowały spadki stanu wody, po opadach deszczu w drugiej części okresu 
zaznaczyły się wzrosty. W zlewni Odry granicznej obserwowano wahania stanu wody.  

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się przeważnie tendencję spadkową stanu 
wody z możliwością wahań na początku i pod koniec okresu. Początkowo w środkowych 
i dolnych biegach rzek nizinnych oraz w dolnym biegu Nysy Łużyckiej prognozowane są 
jeszcze wzrosty poziomu wody, wywołane przemieszczaniem się wód po opadach, które 
notowano w weekend. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są wzrosty 
stanu wody. Na dopływach w górnym odcinku Warty przewidywane są spadki stanu wody, 
a na Odrze granicznej wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim występował słaby, zmienny wiatr, a w drugiej połowie okresu dominował 
umiarkowany i silny wiatr z sektora zachodniego. Najsilniejsze porywy wiatru (do 20 m/s) 
zanotowano na stacjach w obrębie Zalewu Wiślanego.  

Opady atmosferyczne występowały w drugiej połowie okresu. Najwyższe wartości opadu 
dobowego zanotowano w środkowej części obszaru.  

W pierwszej połowie omawianego okresu poziom wody na Wybrzeżu, Żuławach, Zalewie 
Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry wahał się w strefie wody 
niskiej oraz średniej. W drugiej połowie okresu, poprzez zmianę kierunku i siły wiatru, przy 
stosunkowo dużym napełnieniu Bałtyku, poziom wody wzrósł lokalnie do strefy wody 
wysokiej, a na dwóch stacjach morskich (Gdańsk Port Północny oraz Gdańsk Sobieszewo) - 
do strefy stanów ostrzegawczych. Również w tym okresie zanotowano najwyższe dobowe 
wzrosty stanu wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry oraz 
rzekach Przymorza przewiduje się utrzymanie poziomu wód w strefie wody niskiej oraz 
średniej. We wschodniej części obszaru - na Żuławach, Zalewie Wiślanym oraz w ujściowym 
odcinku Wisły przewiduje się wahania poziomu wód w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 12 - 18 marca 2014r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 12 - 18 marca 2014r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 12 - 18 marca 2014r.) 
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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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