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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Tczew w ciągu dnia obserwowano na ogół dodatnią temperaturę 
powietrza, jedynie w nocy temperatura miejscami spadała poniżej 0°C (głównie 
w południowej części obszaru). Najniższe temperatury notowano w górnych partiach Tatr, 
lokalnie około -7°C. Na początku tygodnia obserwowano najwyższe temperatury na całym 
obszarze, a maksimum zanotowano w Polanie 10 III i wynosiło 16,3°C. 

Na początku okresu (11-12 III) w całej zlewni Wisły po Dęblin notowano intensywne opady 
deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu w górnych partiach gór. Największy opad zaznaczył 
się na Błatni 11 III i wyniósł 32,5 mm. W ciągu kolejnych dwóch dni (13-14 III) obserwowano 
nadal opad deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu ale o znacznie mniejszej intensywności. 
W pozostałym okresie nie notowano opadów. Największy przyrost pokrywy śnieżnej wystąpił 
w dniach 12-13 III. W pozostałym okresie ponownie obserwowano topnienie pokrywy 
śnieżnej. 17 III największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano w Tatrach (na Kasprowym 
Wierchu 165 cm, nad Morskim Okiem 135 cm) oraz w Beskidzie Żywieckim (w Rycerce 
Górnej 27 cm). W zlewni Wisły poniżej Dęblina przelotne opady deszczu obserwowano 
jedynie 13-14 III, a na północy obszaru w ilościach śladowych. 

W całym okresie na Wiśle po Dęblin zaznaczył się wzrost oraz wahania poziomu wody 
na ogół w strefie stanów średnich, wywołany spływem wód opadowo-roztopowych 
z karpackich dopływów Wisły oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na dopływach Wisły po Dęblin prawie w całym okresie, obserwowano wzrost, a miejscami 
wahania poziomu wody, głównie w strefie stanów średnich oraz w dolnej części strefy 
stanów wysokich, wywołany topnieniem pokrywy śnieżnej, a dodatkowo spływem wód 
opadowo-roztopowych w okresie (11-13 III). Dnia 17 III na przeważającej części dopływów 
Wisły po Dęblin notowano na ogół stabilizację, a także powolną tendencję  spadkową 
poziomu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.   

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: powyżej ujścia Narwi początkowo 
opadanie poziomu wody, a następnie wzrosty stanu wody spowodowane spływem wód 
opadowych z górnej części dorzecza; poniżej ujścia Narwi wahania stanu wody, związane 
z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku w strefie wody średniej, miejscami niskiej. 

Na większości dopływów Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi 
i zlewni Bugu) notowano stabilizację i lokalne wahania stanu wody, spowodowane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych i przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach w strefie 
wody średniej i niskiej, w zlewni Pilicy w strefie wody wysokiej i średniej, z lokalnymi 
przekroczeniami stanów ostrzegawczych.  

W zlewni Bugu po Krzyczew w okresie (11-13 III) notowano spadek poziomu wody w strefie 
stanów średnich, bądź na granicy strefy stanów średnich i niskich. Natomiast od 14 III 
obserwowano tendencję wzrostową stanów wody przeważnie w strefie stanów średnich, 
a na Krznie w Malowej Górze poziom wody układał się w dolnej części strefy stanów 
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wysokich. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa notowano stabilizację stanu wody w strefie 
wody średniej.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej 
wysokiej, a na Pisie poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu okresu obserwowano 
głównie opadanie, lokalnie stabilizację poziomu wody. Na Kanale Giżyckim w Giżycku 
na skutek nieznacznych wahań stanu wody został osiągnięty stan ostrzegawczy. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, 
a na górnej Węgorapie poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół opadanie 
stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w wyniku dodatniej temperatury powietrza w ciągu dnia, 
na karpackich dopływach Wisły spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich. Na Wiśle po Dęblin oraz na pozostałych jej dopływach prognozuje się stabilizację 
bądź spadek poziomu wody przeważnie w strefie stanów średnich. Lokalnie poziom wody 
może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: powyżej ujścia Narwi wzrosty 
stanu wody, spowodowane spływem wody opadowej z górnej części dorzecza; poniżej ujścia 
Narwi wahania związane z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku w strefie wody 
średniej i lokalnie w niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (z wyjątkiem zlewni 
Narwi i zlewni Bugu) prognozowana są na ogół stabilizacja stanu wody, miejscami zakłócona 
pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, a w zlewni Pilicy 
w średniej i wysokiej (przy utrzymujących się obecnych przekroczeniach stanów 
ostrzegawczych).  

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest tendencja wzrostowa na ogół w strefie stanów 
średnich, jedynie na Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Natomiast w zlewni Bugu poniżej Krzyczewa spodziewana jest stabilizacja stanu wody. 

W zlewni Narwi prognozuje się na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody w strefie wody 
niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanu wody (lokalnie 
z tendencją spadkową) głównie w strefie wody niskiej i średniej, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo występowały opady deszczu na nizinach, 
deszczu ze śniegiem na obszarach wyżynnych i śniegu w górach. Natężenie opadów było 
przeważnie słabe i umiarkowane, wysokość mała i umiarkowana, a w pierwszych dniach 
okresu lokalnie w zlewniach Kwisy i górnej Odry dość duża. W ostatnich 2 dniach okresu 
notowano lokalnie małe opady deszczu o słabym natężeniu. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady deszczu były niewielkie i dominowały głównie w drugiej połowie 
opisywanego okresu - najwyższy opad wystąpił w Częstochowie (Warta) 4,9 mm.  
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Po opadach śniegu pokrywa śnieżna przyrastała w obszarach położonych powyżej 
400 m n.p.m., a pod koniec okresu jej grubość się zmniejszyła. Aktualnie pokrywa śnieżna 
notowana jest na obszarach powyżej 600 m n.p.m. i występuje w zlewniach górnej Odry, 
Nysy Kłodzkiej i Bobru. Grubość jej wynosi: od płatów do 105 cm w Beskidach (Lysa Hora), od 
9 cm do 40 cm (Zieleniec) w zlewni Nysy Kłodzkiej i w zlewni Bobru  40 cm (Jakuszyce) 
i 70 cm w Sudetach (Śnieżka). Stan wody górnej i środkowej Odry układał się z przewagą 
strefy wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody głównych dopływów górnej 
i środkowej Odry układały się na ogół w strefie wody średniej i niskiej. Stany wody 
w dorzeczu Warty układały się w większości w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

Na górnej Odrze notowano wahania stanów wody z tendencją opadania. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej notowano większe wahania spowodowane regulacją odpływu 
na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym. Na środkowej Odrze swobodnie płynącej stany wody 
przy tendencji opadania ulegały wahaniom. W zlewniach dopływów górnej Odry oraz 
w zlewniach górskich i podgórskich Odry środkowej zarejestrowane niewielkie wzrosty 
stanów wody spowodowane były opadami deszczu i zasilaniem z topniejącej pokrywy 
śnieżnej. Pod koniec okresu w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody miały 
tendencję spadkową. Lokalne większe wahania stanów wody spowodowane były pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, 
Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej.  

W zlewni Warty i na jej dopływach w pierwszej połowie okresu występowały spadki stanów 
wody. W drugiej połowie po wystąpieniu opadów deszczu dominowały nieznaczne wzrosty 
stanów wody, które dotyczyły zlewni górnej Warty. Poniżej zbiornika Jeziorsko po zmianie 
zrzutu na Warcie zaznaczyły się spadki stanów wody. Lokalne wahania stanów wody 
spowodowane były działalnością urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
odnotowano spadki stanów wody, z wyjątkiem Widuchowej, gdzie wystąpiły wahania 
spowodowane oddziaływaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się dalsze 
opadanie i wyrównany przebieg  stanów wody.  

W zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, a na Odrze granicznej 
wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane oraz silne 
(lokalnie na wschodnim wybrzeżu) wiatry z sektora wschodniego. Jedynie w pierwszej dobie 
rejestrowano wiatry z sektora południowo-zachodniego i zachodniego.  

Najwyższe temperatury przekraczające 12°C notowano zazwyczaj na początku i na końcu 
okresu, natomiast najniższe temperatury (o wartościach przekraczających -1°C) 
zarejestrowano  13 III w godzinach nocnych. 
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Opady atmosferyczne występowały sporadycznie w niewielkich ilościach. Maksymalna suma 
dobowa opadów nie przekroczyła 1 mm. 

Na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na zachodnim wybrzeżu oraz w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód w pierwszej połowie okresu wahały się w strefie 
stanów średnich i wysokich. W kolejnych dniach notowano spadki poziomu wody i wahania 
w strefie stanów średnich. Na wschodnim wybrzeżu i na Żuławach poziomy wody 
przekroczyły strefę stanów wysokich w pierwszych dwóch dobach, po czym notowano 
stopniowe spadki i wahania w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wód 
wahały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 

Największe dobowe wzrosty stanu wody, wynoszące ponad 25 cm, zanotowano 12 III na 
stacjach Zalewu Szczecińskiego, w ujściowym odcinku Wisły i na Żuławach. Było 
to spowodowane zmianą kierunku wiatru – z wiatru południowo-zachodniego na wiatry 
z kierunku północnego i północno-wschodniego. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach przewiduje się dalsze spadki poziomów wody i wahania w strefie 
stanów średnich, lokalnie w strefie stanów niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 10 marca - 17 marca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 10 marca - 17 marca 2015 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 10 marca - 17 marca 2015 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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