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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie na całym obszarze obserwowano przelotne, lokalnie intensywne 
opady deszczu. Największe sumy dobowe opadu notowano 8 i 14 IV. Na ogół występowały 
dodatnie temperatury powietrza, jedynie miejscami w nocy, a w wyższych partiach górskich, 
także lokalnie w ciągu dnia temperatura spadała poniżej 0°C. W dniach 8-10 IV 
zaobserwowano wzrost grubości pokrywy śnieżnej (która występuje jedynie w wyższych 
partiach Tatr), w dniach 11-14 IV obserwowano stopniowe zmniejszanie się, a w nocy z 14 na 
15 IV ponowny przyrost. Największą grubość pokrywy śnieżnej w dniu 15 IV notowano w 
Dolinie Pięciu Stawów - 72 cm. 

Podczas opisywanego okresu na Wiśle po Dęblin przeważały wahania poziomu wody 
początkowo na granicy stref stanów średnich i niskich, a w drugiej połowie okresu w strefie 
stanów średnich. Na karpackich dopływach wspomnianego odcinka Wisły wzrosty stanu 
wody obserwowane były w dniach 9-11 IV. W pozostałych dniach (oprócz 15 IV) 
obserwowano na ogół stabilizację bądź spadki stanu wody w strefie stanów średnich, a 
lokalnie na granicy strefy stanów średnich i niskich. W dniu 15 IV wzrosty w strefie stanów 
średnich, na skutek opadów deszczu oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych, zanotowano 
lokalnie w zlewni Wisłoki, Sanu, Wisłoka, na świętokrzyskich dopływach Wisły oraz w zlewni 
Wieprza. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano stabilizację bądź 
spadki stanu wody w aktualnych strefach.  

W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew stan wody w rzekach układał się w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. Obserwowano na ogół stabilizację stanu wody, lokalnie 
zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ostatnim dniu omawianego okresu 
na skutek opadów deszczu miejscami wystąpiły wzrosty stanu wody.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano ciągły spadek poziomu wody w strefie stanów 
średnich, a na Krznie w górnej jej części. Poniżej Krzyczewa notowano na ogół stabilizację. 
Jedynie w dniu 15 IV na skutek opadów deszczu zaobserwowano lokalnie niewielkie wzrosty 
stanu wody w aktualnych strefach.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie 
niskiej. Na ogół obserwowano opadanie oraz stabilizację stanów wody. Lokalnie, szczególnie 
pod koniec omawianego okresu na górnej Narwi i jej dopływach oraz dopływach środkowej 
Biebrzy wystąpiły nieduże wahania oraz wzrosty spowodowane spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano wahania stanów wody, na ogół w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej. Na górnej i środkowej Łynie notowano wzrosty wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz opadami deszczu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozowana jest tendencja spadkowa 
stanu wody, bądź jego stabilizacja w strefie stanów średnich, miejscami na granicy strefy 
stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone na skutek pracy 
urządzeń hydrotechnicznych. 
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W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) przewiduje się wahania stanu wody, z przewagą wzrostów, związane z zaistniałymi 
opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie stanów średnich, 
miejscami w niskich i wysokich. Lokalnie w zlewni Pilicy istnieje możliwość wzrostu poziomu 
wody powyżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu prognozuje się niewielkie wahania, z przewagą spadków w strefie stanów 
średnich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację stanów wody, na ogół w obecnych 
strefach. Lokalnie mogą wystąpić wahania oraz wzrosty spowodowane spływem wód 
opadowych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku stabilizacja na granicy stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się wahania oraz wzrosty stanów wody, na ogół 
w strefie wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w całym okresie notowano opady deszczu, 
a w ostatnich dniach na obszarach górskich śniegu oraz lokalnie gradu. Najwyższe opady 
występowały w pierwszej połowie okresu oraz ostatniego dnia. Na ogół były to opady słabe, 
lokalnie umiarkowane. Lokalnie występowały opady przelotne i burze. W ostatnich dniach 
omawianego okresu zanotowano niewielki, kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżniej 
w szczytowych partiach Sudetów i Beskidów. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady 
deszczu zanotowano na początku i na końcu rozpatrywanego okresu. Największy opad 
zanotowano na stacji opadowej Sypniewo (Łobżonka) 17,2 mm (9 IV). 

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 
za wyjątkiem Olzy, gdzie wystąpiły krótkotrwałe wzrosty stanów. Na środkowej Odrze 
notowano znaczne wahania stanów wody spowodowane pracą stopnia wodnego w Brzegu 
Dolnym. Na głównych dopływach środkowej Odry dominowały niewielkie spadki stanów 
wody. Krótkotrwałe wzrosty wystąpiły w zlewniach Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej. W całej 
zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry wystąpiły wahania stanów wody. Większe 
wzrosty stanów wody wystąpiły na profilach wodowskazowych znajdujących się pod 
wpływem działania urządzeń hydrotechnicznych. Na odcinku Odry granicznej wstępowały 
spadki stanów wody. W Widuchowej zanotowano wahania stanów wody spowodowane 
występowaniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są nieznaczne wahania stanów wody, 
a w drugiej części okresu spadki stanów wody. W zlewni Warty i na Odrze granicznej w ciągu 
kolejnych dni prognozowane są spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano wiatry umiarkowane ze zmiennych kierunków, z przewagą wiatrów z sektora 
południowo-wschodniego. Najsilniejsze porywy wiatru notowano na środkowym wybrzeżu, 
nie przekraczały 16 m/s.  

Opady atmosferyczne notowano niemal każdego dnia. W pierwszej połowie okresu wartości 
opadu dobowego były największe, dochodziły do 18 mm (w środkowej części obszaru) 
natomiast w drugiej połowie były to wartości mniejsze, kilkumilimetrowe.  

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

Najwyższe dobowe wzrosty stanów wody (ponad 35 cm) zanotowano we wschodniej części 
obszaru. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby 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, w związku z przewidywaną stosunkowo silną 
cyrkulacją północno-zachodnią. W kolejnych dniach przewiduje się spadki poziomów wody. 
Na rzekach Przymorza przewiduje się stabilizację poziomów wody w strefie stanów niskich 
oraz średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 kwietnia - 15 kwietnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 9 kwietnia - 15 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 9 kwietnia - 15 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. 
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