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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W trakcie analizowanego okresu na całym opisywanym obszarze obserwowano dodatnie 
temperatury powietrza, jedynie lokalnie nocą 2 i 3 kwietnia temperatura spadała poniżej      
0 0C. W ciągu całego mijającego okresu notowano przelotne, zwykle nieznaczne, opady 
deszczu. W nocy z 5 na 6 kwietnia obserwowano przemieszczanie się frontu 
atmosferycznego, który we wschodniej części województwa małopolskiego przyniósł opady 
deszczu przekraczające 15 mm. Zaobserwowano spadek grubości pokrywy śnieżnej, która 
występuje w postaci ciągłej jedynie lokalnie w górnych partiach Tatr. Największą jej grubośd 
na dzieo 8 kwietnia notowano w Dolinie Pięciu Stawów – 58 cm. 

Podczas opisywanego okresu na Wiśle po Dęblin przeważały wahania poziomu wody               
z tendencją spadkową, na granicy stref stanów średnich i niskich. Na dopływach 
wspomnianego odcinka Wisły w omawianym okresie, dominowały powolne spadki stanów 
wód, na ogół w strefach stanów średnich i na granicy stref stanów średnich i niskich. 
Wywołane zwiększonym odpływem ze zbiornika retencyjnego wzrosty poziomu wody 
wystąpiły 2 i 5 kwietnia na Dunajcu poniżej Czchowa. Niewielkie wzrosty stanów wody 
wywołane odpływem wód opadowych zaobserwowano 6 kwietnia w zlewniach Białej 
Tarnowskiej i Wisłoki oraz 7 kwietnia lokalnie w zlewni Wisłoki, Wisłoka i górnego Sanu. 
Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin stany wody opadły poniżej średniego niskiego przepływu 
z wielolecia (SNQ). 

W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew stan wody w rzekach układał się w strefie wody 
średniej, lokalnie dolnej wysokiej i niskiej. Obserwowano na ogół opadanie, w zlewni Narwi 
lokalnie także stabilizację stanu wody. Notowane miejscami wzrosty na Pilicy poniżej 
zbiornika w Sulejowie, na Wdzie oraz na dopływach środkowej Biebrzy związane były z pracą 
urządzeo hydrotechnicznych. W ciągu omawianego okresu w zlewni Bugu po Krzyczew 
obserwowano ciągły spadek poziomu wody z dolnej części strefy stanów wysokich na Krznie  
i górnej części strefy stanów średnich na Bugu do górnej i dolnej części strefy stanów 
średnich. Poniżej Krzyczewa na Bugu spadki w strefie wody średniej, na Liwcu i Nurcu na ogół 
do i w strefie wody niskiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano przeważnie opadanie stanów wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeo hydrotechnicznych, na ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i dolnej 
wysokiej. 

 

Prognoza: 

Na skutek prognozowanych od godzin wieczornych 8 kwietnia opadów deszczu, w tym także 
opadów burzowych, na karpackich dopływach Wisły, 9 kwietnia przewiduje się wzrosty 
stanów rzek w strefie stanów średnich, lokalnie w miejscu wystąpienia opadów burzowych - 
do dolnej części strefy stanów wysokich. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin w tym 
dniu przewiduje się stabilizacje lub wahania stanów rzek, a w miejscu wystąpienia opadów 
burzowych również wzrosty w strefie stanów średnich, punktowo do dolnej części strefy 
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stanów wysokich. Lokalnie poziom wody może zostad zaburzony pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację stanów wody, 
na ogół w obecnych strefach, lokalnie mogą wystąpid wahania oraz wzrosty spowodowane 
prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym. W zlewni Bugu po Krzyczew 
prognozuje się dalszy powolny spadek poziomu wody w strefie stanów średnich.                    
W pozostałej części zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania 
stanu wody związane prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeo 
hydrotechnicznych, w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich i wysokich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się wahania oraz wzrosty stanów wody, na ogół          
w strefie wody średniej, na skutek prognozowanych opadów o charakterze burzowym oraz 
pracy urządzeo hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych dwóch dniach omawianego okresu 
notowano lokalnie opady o wartościach śladowych. W dalszym ciągu okresu obserwowano 
opady małe i umiarkowane o natężeniu słabym, lokalnie umiarkowanym, a w koocowej 
części okresu opadów nie notowano. Dodatnia temperatura powietrza powodowała 
stopniowe zmniejszanie się pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach gór. Na Śnieżce 
grubośd pokrywy śnieżnej zmniejszyła się o 14 cm i aktualnie wynosi 19 cm z przerwami.      
W dorzeczu Warty i Odry granicznej niewielkie opady deszczu zanotowano na początku i na 
koocu rozpatrywanego okresu. 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej i niskiej, a na jej 
głównych dopływach w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. W dorzeczu Warty 
i Odry granicznej stany wody 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 bądź miały przebieg wyrównany. Na 
środkowej Odrze do Ścinawy notowano wahania stanów wody. Większe wahania stanów 
wody spowodowane były pracą urządzeo hydrotechnicznych: na Odrze poniżej stopnia 
wodnego w Brzegu Dolnym, na Kłodnicy, Baryczy. Na Nysie Kłodzkiej w analizowanym 
okresie wystąpiły spadki stanów wody w wyniku zmniejszonych odpływów ze zbiornika Nysa. 
W zlewni Kaczawy notowano niewielkie wzrosty stanów wody po opadach deszczu                
w połowie okresu. W całym okresie wpływ na przebieg stanów wody miały zmienne odpływy 
ze zbiorników na Bystrzycy, Kaczawie,  Bobrze i Kwisie. W zlewni Warty i na granicznym 
odcinku Odry przeważały spadki stanów wody. Lokalnie na stany wody miała wpływ praca 
urządzeo hydrotechnicznych. Wahania stanów wody na stacji Widuchowa (Odra) 
spowodowane były zjawiskiem cofki. 
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Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się początkowo wzrosty stanów wody,           
natomiast w dalszej części okresu wahania stanów wody związane z prognozowanymi 
przelotnymi opadami deszczu. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały wiatry ze zmiennych kierunków z przewagą wiatrów z sektora 
wschodniego, głównie umiarkowane. W drugiej części okresu występowały umiarkowane 
wiatry z sektora południowo-zachodniego.  

Na początku opisywanego okresu wystąpiły stosunkowo niewielkie opady atmosferyczne (do 
około 8 mm). W dalszej części okresu opady nie występowały. Pod koniec okresu opady 
odnotowano w niewielkich i śladowych ilościach. 

W trakcie analizowanego okresu poziomy wód na wybrzeżu Polski, Zalewie Szczecioskim oraz 
Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry, wahały się głównie w strefie stanów 
średnich i niskich. Na rzekach Przymorza stany wód oscylowały w strefie stanów średnich 
oraz niskich. Na Żuławach poziomy wód wahały się głównie w strefie stanów średnich             
i lokalnie - wysokich (pierwsza połowa okresu). 

Najwyższe dobowe wzrosty stanów wody zanotowano na Żuławach (około 30 cm)                  
w pierwszej części omawianego okresu. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry, na Wybrzeżu, Żuławach i w Zatoce Gdaoskiej poziomy wody będą wahad się   
w strefie stanów średnich. Przewidywana jest powolna tendencja wzrostowa poziomów 
wody na omawianym obszarze, w związku z przewidywaną stosunkowo silną cyrkulacją 
zachodnią. Na rzekach Przymorza przewiduje się dalsze utrzymanie poziomów w strefie 
stanów niskich oraz średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 2 kwietnia - 8 kwietnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 2 kwietnia - 8 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 2 kwietnia - 8 kwietnia 2014 r.) 

 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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Redakcja Biuletynu: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 
Dominik Płoskonka (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie - Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie - Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznao) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Kinga Strooska (BPH we Wrocławiu) 

  

Opracowanie map: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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