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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie obserwowano na ogół przelotne oraz ciągłe opady deszczu. 
Najwyższe sumy dobowe opadu odnotowano w ostatnich dwóch dniach, a w Tatrach, 
Gorcach i w górnych częściach Beskidów opady śniegu. Największą grubość pokrywy śnieżnej 
w dniu 25 III obserwowano na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów, 70 cm. 
W ciągu całej doby notowano dodatnie temperatury powietrza. Największe dobowe 
amplitudy temperatury powietrza (przekraczające 20oC) notowano 20 i 21 III w Karpatach, 
gdzie w nocy minimalna temperatura spadała poniżej 00C. 

W zlewniach: Małej Wisły, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Wisłoki oraz Sanu 
w pierwszych dniach analizowanego okresu (19-20 III) na skutek spływu wód opadowych, 
odnotowano wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, a lokalnie w dolnej części strefy 
wody wysokiej. Na Bobrzy w Słowiku oraz na Kamiennej w Bzinie poziom wody układał się 
powyżej stanu ostrzegawczego. W kolejnych dniach na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin 
notowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody, natomiast na Wiśle, na skutek 
spływu wód opadowych do niżej położonych części zlewni, obserwowano wahania poziomu 
wody w strefie wody średniej. 25 III na karpackich dopływach Wisły, Popradzie, Nidzie 
i Kamiennej zaznaczył się wzrost poziomu wody na granicy strefy wody średniej i wysokiej, 
spowodowany opadami o charakterze ciągłym. Przez cały analizowany okres stan wody 
zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w szczególności zwiększonym odpływem 
ze zbiorników. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) stan wody w rzekach układał się w strefie wody średniej, lokalnie 
w wysokiej i niskiej. Przez cały omawiany okres miejscami w zlewni Pilicy notowano 
przekroczenia stanu ostrzegawczego. Obserwowano wahania stanu wody, na początku i na 
końcu omawianego okresu z przewagą wzrostów, związanych z występującymi opadami 
deszczu. Największe wahania, związane ze spływem wód opadowych z górnej części 
dorzecza, obserwowano na Wiśle. 

Na Bugu obserwowano wahania poziomu wody w górnej części strefy wody średniej, a na 
Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy wody wysokiej. 

W omawianym okresie na Narwi i Biebrzy obserwowano przeważnie opadanie stanu wody, 
w strefie wody dolnej wysokiej. W ostatnich dniach notowano przeważnie wzrosty poziomu 
wody spowodowane spływem wód opadowych. Na dopływach Narwi wystąpiły na ogół 
wahania spowodowane spływem wód opadowych i przemieszczaniem wody w zlewni, 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy  obserwowano na ogół wahania stanu wody wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, przeważnie w strefie wody średniej. Pod koniec omawianego 
okresu wystąpiły wzrosty wywołane spływem wód opadowych, głównie do dolnej strefy 
wody wysokiej, a na Gubrze w Prośnie powyżej stanu ostrzegawczego.  
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Prognoza: 

W ciągu pierwszej doby spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, 
spowodowany spływem wód opadowych, w ujściowych odcinkach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu 
oraz na Wiśle od ujścia Wisłoki po  profil w Dęblinie. Na pozostałych dopływach Wisły po 
Dęblin, zaznaczy się na ogół tendencja spadkowa poziomu wody w strefie wody średniej, 
która będzie się utrzymywała przez następne dni już na całym obszarze zlewni Wisły po 
Dęblin. Jednocześnie lokalnie stan wody może zostać zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) prognozuje się wahania stanu wody, związane z przemieszczaniem wody 
opadowej w zlewniach, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. W zlewni Pilicy, 
miejscami będą się utrzymywały obecne przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

Na Bugu prognozowane są wahania poziomu wody w górnej części strefy wody średniej, 
a na Krznie w Malowej Górze, w dolnej części wody wysokiej.  

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie wzrosty stanu wody, na ogół w obecnych 
strefach, wywołane spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wzrosty stanu wody, na ogół w dolnej 
strefie wody wysokiej, związane ze spływem wód opadowych, lokalnie z możliwością 
przekroczenia stanu ostrzegawczego, a na Gubrze w Prośnie stanu alarmowego. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały niemal przez cały omawiany okres. 
Początkowo były to opady o małej, umiarkowanej, lokalnie dość dużej wysokości oraz na 
ogól o słabym natężeniu. W dniach 20-21 III opadów nie notowano. W kolejnych dniach 
wystąpiły opady o dość dużej i dużej wysokości oraz o umiarkowanym i lokalnie silnym 
natężeniu. W związku ze znacznym ochłodzeniem w obszarach górskich i podgórskich 
występowały opady w postaci śniegu, które przełożyły się na przyrost pokrywy śnieżnej 
w ostatnich dwóch dobach, maksymalnie o 30 cm. Aktualnie ciągła pokrywa śnieżna 
występuje od wysokości ok 400 m n.p.m., a jej grubość waha się od kilku do kilkudziesięciu 
centymetrów. W dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady deszczu miejscami 
o dużej intensywności. Maksymalne opady wystąpiły w drugiej części omawianego okresu.  

Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układał się w przeważającej części okresu 
w strefie wody niskiej i średniej. W ostatnich dwóch dniach w wyniku opadów deszczu stan 
wody w zlewniach dopływów środkowej Odry układał się także w strefie wody wysokiej.  
Stan wody w zlewni Odry granicznej i Warty układał się w strefie wody niskiej i średniej, 
miejscami w strefie wody wysokiej (zlewnia Warty). 

Stan wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo miał na ogół przebieg 
wyrównany i ulegał niewielkim wahaniom. Przyczyną większych odnotowanych wahań była  
praca urządzeń hydrotechnicznych. Sytuacja zmieniła się po opadach z końca okresu. 
Początkowo wzrosty stanu wody obserwowano na rzekach górskich i podgórskich, 
a w kolejnych dniach także na rzekach nizinnych. Wzrosty stanu wody spowodowały lokalne 
przekroczenia stanu ostrzegawczego w zlewni Bystrzycy, Kaczawy, Bobru i Nysy Łużyckiej, 
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a miejscami także alarmowego w zlewni Bystrzycy. W zlewni Warty po opadach deszczu 
występowały wzrosty stanu wody, a w drugiej części okresu zaznaczyły się spadki poziomu 
wody na górnej Warcie i dopływach. W zlewni Odry granicznej występowały wahania stanu 
wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze i jej dopływach prognozowane są na ogół spadki 
stanu wody. W dorzeczu środkowej Odry spodziewane są początkowo wahania stanu wody, 
wynikające ze spływu wód po opadach, szczególnie w ujściowych odcinkach rzek, później 
stan stany wody będzie stopniowo opadał. W zlewni Warty do zbiornika Jeziorsko 
prognozowane są wzrosty stanu wody i stabilizacja. Poniżej zbiornika Jeziorsko na całym 
odcinku Warty i większości jej dopływów oraz na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty 
stanu wody.  
 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszych dwóch dobach omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo 
- Wschodnim występował wiatr słaby i umiarkowany, w kolejnych dniach stopniowo 
narastający do silnego, z kierunków zmiennych. Najsilniejsze porywy wiatru (do ok 20 m/s) 
zanotowano na stacjach wschodniego wybrzeża. 

Opady atmosferyczne notowano niemal każdego dnia. W pierwszej połowie okresu wartości 
opadu dobowego były rzędu kilku milimetrów, w drugiej połowie dochodziły do 14 mm. 
Najwyższe wartości opadu dobowego zanotowano we wschodniej części obszaru.  

Podczas omawianego okresu poziomy wód na Wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim 
oraz Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry wahały się w strefie wody średniej. 
Pod koniec okresu na Wybrzeżu notowano wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej, 
a lokalnie - do strefy stanów ostrzegawczych. Było to spowodowane silnym wiatrem 
z kierunku północnego, przy stosunkowo dużym napełnieniu Bałtyku. Na rzekach Przymorza 
poziom wody wahał się w strefie wody średniej oraz niskiej.  

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody zanotowano we wschodniej części obszaru, na 
Żuławach i Zalewie Wiślanym. 

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 wody w strefie wody średniej, lokalnie 
wysokiej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 19 - 25 marca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 19 - 25 marca 2014 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 19 - 25 marca 2014 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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