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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu występowały przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej 
części okresu. Notowano na ogół dodatnie temperatury powietrza, jedynie miejscami 
w godzinach nocnych temperatura spadała poniżej 0°C. Pokrywa  śnieżna utrzymywała się 
jedynie w Tatrach, największą jej grubość w dniu 1 IV zmierzono w Dolinie Pięciu Stawów – 
67 cm. 

Na Wiśle po Dęblin w całym omawianym okresie notowano wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na dopływach Wisły obserwowano na ogół spadki poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Jedynie 26 III w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu notowano wzrosty na ogół 
w strefie stanów średnich wywołane spływem wód opadowych. Przez cały analizowany okres 
stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) stan wody w rzekach układał się w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. 
Obserwowano wahania stanu wody, z przewagą spadków, związane ze spływem wód 
opadowych z górnych części zlewni. Przekroczenie stanu ostrzegawczego przez cały 
omawiany okres notowano na Pilicy w Sulejowie i okresowo na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach.  

Na Bugu obserwowano wahania poziomu wody przeważnie w górnej części strefy stanów 
średnich, a na Krznie w Malowej Górze – w dolnej części strefy stanów wysokich. 

Na Narwi i dopływach stan wody układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 
W pierwszej połowie okresu na ogół obserwowano tendencję wzrostową wywołaną 
spływem wód opadowych głównie z wcześniejszego okresu, w drugiej połowie natomiast 
spadki stanów wody. Jedynie na górnej i środkowej Narwi w całym okresie notowano spadki 
poziomu wody.  

W wyniku spływu wód opadowych, na Łynie do 26 III oraz na Węgorapie do 28 III 
obserwowano wzrosty stanów wody do dolnej strefy wody wysokiej. Na Gubrze do 28 III 
obserwowano wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu alarmowego. W kolejnych 
dniach w zlewni Łyny i Węgorapy notowano spadki, na ogół do strefy wody średniej, lokalnie 
zakłócane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewana jest na ogół tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich. Jednocześnie lokalnie stany wody mogą 
zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody,  w strefie stanów średnich, lokalnie 
niskich i  wysokich. Na Pilicy w Sulejowie przewiduje się opadanie stanu wody poniżej stanu 
ostrzegawczego.  

Na Bugu po Krzyczew prognozowane są wahania poziomu wody w górnej części strefy 
stanów średnich, a na Krznie w Malowej Górze – w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Poniżej Krzyczewa głównie stabilizację i opadanie w obecnych strefach. 
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W zlewni Narwi prognozuje się spadki stanów wody, na ogół w obecnych strefach, w zlewni 
Łyny i Węgorapy przeważnie spadki stanów wody, na ogół w strefie wody średniej, lokalnie 
zakłócane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu występowały przeważnie 
małe opady deszczu o słabym natężeniu. Pierwszego dnia lokalnie obserwowano opady 
o umiarkowanym natężeniu, przeważnie deszczu, lokalnie powyżej 600 m n.p.m. deszczu 
ze śniegiem i śniegu. W drugiej części okresu tylko lokalnie notowano opady deszczu poniżej 
1,0 mm. Pokrywa śnieżna, która początkowo w zlewniach Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Kwisy 
i Witki występowała powyżej 400 m n.p.m., stopniowo zanikała. Aktualnie całkowita 
pokrywa śnieżna obserwowana jest w Karkonoszach, a jej grubość na Śnieżce wynosi 33 cm. 
Na początku omawianego okresu w dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady 
deszczu o małej intensywności.  

Stan wody górnej i środkowej Odry do Ścinawy układał się w strefach wody średniej i niskiej, 
środkowej Odry poniżej Ścinawy w strefie wody średniej. Stany wody głównych dopływów 
górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 
Stany wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układały się w strefach wody niskiej 
i średniej, miejscami w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. 

Na górnej Odrze i jej dopływach stany wody opadały. Na środkowej Odrze do Ścinawy 
notowano wahania stanów wody. Na Odrze środkowej poniżej Ścinawy w pierwszej części 
okresu przeważała tendencja wzrostowa stanów wody związana ze zwiększonym zasilaniem 
z dopływów, w drugiej części okresu stany wody ulegały wahaniom z tendencją spadkową. 
We wschodniej części dorzecza środkowej Odry (zlewnie Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, 
Bystrzycy i Widawy) stany wody opadały. W zlewni Kaczawy początkowo notowano jeszcze 
wzrosty stanów wody (po opadach z ubiegłego okresu), lokalnie przekroczenia stanów 
alarmowych i miejscami stanów ostrzegawczych. W zlewniach Baryczy, dolnego Bobru 
i dolnej Nysy Łużyckiej na początku okresu rejestrowano wzrosty stanów wody 
z przemieszczania się wód po opadach z ubiegłych dni. W drugiej części okresu, w związku ze 
wzrostem temperatury powietrza, lokalnie, przede wszystkim w zlewniach górnego Bobru, 
górnej Kwisy i górnej Nysy Łużyckiej, stany wody ulegały wahaniom związanym ze zmiennym 
zasilaniem z topniejącego śniegu. Największe wzrosty stanów wody spowodowane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych notowano na Nysie Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa, na Kwisie 
poniżej zbiornika Leśna, na Bystrzycy poniżej zbiornika Lubachów oraz w ujściowym odcinku 
Bobru. W zlewni Warty poniżej zbiornika Jeziorsko w pierwszej połowie okresu występowały 
wzrosty stanów wody, które w dalszej części okresu zaznaczyły się w dolnym biegu rzeki 
Warty. W zlewni Odry granicznej występowały wzrosty stanów wody. Na wodowskazie 
Widuchowa wahania stanów wody spowodowane były zjawiskiem cofki.  

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się opadanie stanów wody z możliwością 
lokalnych wahań. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane 
są spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane wiatry z sektora wschodniego. W drugiej części okresu notowano 
słabe i umiarkowane wiatry ze zmiennych kierunków.  

W pierwszej dobie okresu, głównie w środkowej części obszaru, zanotowano stosunkowo 
duże opady atmosferyczne (do około 22 mm). W pozostałej części okresu opady nie 
występowały lub występowały w śladowych ilościach (maksymalnie do 1 mm). 

Na początku okresu poziomy wód na Żuławach i Zalewie Szczecińskim wahały się jeszcze 
w strefie stanów wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Podczas pozostałej części okresu 
poziomy wód na Wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, w ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza 
poziomy wahały się w strefie stanów średnich oraz niskich.  

Najwyższe dobowe wzrosty stanów wody zanotowano lokalnie we wschodniej części obszaru 
pod koniec okresu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry, na Wybrzeżu, Żuławach i w Zatoce Gdańskiej poziomy wody będą wahać się 
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (Tczew, Żukowo). Przewidywana jest powolna 
tendencja spadkowa poziomów wody na omawianym obszarze. Na rzekach Przymorza 
przewiduje sie dalsze utrzymanie poziomów w strefie stanów niskich oraz średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 marca - 1 kwietnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 marca - 1 kwietnia 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 26 marca - 1 kwietnia 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 59 

mailto:biuletyn@imgw.pl

