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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin w ciągu dnia obserwowano na ogół temperaturę dodatnią,  
a w nocy poniżej 0°C. Najniższe temperatury notowano w górnych partiach Tatr (ok. -11°C), 
a najwyższe sięgały około 15°C. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew w ciągu 
dnia notowano na ogół dodatnie temperatury powietrza – najwyższa sięgała około 15°C, 
nocą natomiast obserwowano spadki do wartości ujemnych, lokalnie około -9°C. 

Przez niemal cały okres w zlewni Wisły po Dęblin nie notowano opadów deszczu. Niewielkie 
bądź śladowe opady obserwowano jedynie 22 III. W ciągu okresu notowano stopniowy zanik 
pokrywy śnieżnej. 24 III największą jej grubość zanotowano w Tatrach (na Kasprowym 
Wierchu – 121 cm i nad Morskim Okiem – 121 cm). W zlewni Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew okres był niemal bezopadowy, jedynie 20 i 21 III odnotowano przelotne 
opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami pojawiła się pokrywa śnieżna, jej 
maksymalną grubość (1 cm) zaobserwowano 22 III w Warszawie, w Siedlcach i w Suwałkach. 

W całym okresie na Wiśle po Dęblin zaznaczyły się wahania poziomu wody na ogół w strefie 
stanów średnich wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano spadki, lokalnie wahania poziomu 
wody głównie w strefie stanów średnich. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.   

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano: na Wiśle do zbiornika we Włocławku 
początkowo wzrosty poziomu spowodowane spływem wody opadowej z górnej części 
dorzecza, następnie do końca okresu stabilizację i opadanie stanu; na Wiśle poniżej 
Włocławka w całym okresie obserwowane były wahania poziomu wody spowodowane pracą 
stopnia wodnego - w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano stabilizację i opadanie 
stanu wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej 
i niskiej, w zlewni Pilicy oraz Krzny lokalnie w strefie wody wysokiej, a na Pisie poniżej 
średniej niskiej wody z wielolecia. W Sulejowie na Pilicy oraz na  Kanale Giżyckim w Giżycku 
utrzymywało się przekroczenie stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, a na górnej 
Węgorapie i górnej Łynie poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół wahania 
stanu wody, lokalnie z tendencją spadkową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika 
we Włocławku opadanie stanu wody, poniżej Włocławka wahania stanu związane z pracą 
stopnia wodnego - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.  

Na dopływach omawianego odcinka Wisły (z wyjątkiem zlewni Bugu) prognozowana jest 
stabilizacja i opadanie stanu wody, miejscami zakłócona pracą urządzeń hydrotechnicznych - 
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. Jedynie w górnych 
odcinkach karpackich dopływów Wisły możliwe są wahania poziomu wody wywołane 
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topnieniem pokrywy śnieżnej. W Sulejowie na Pilicy oraz na Kanale Giżyckim w Giżycku 
utrzymywać się będzie przekroczenie stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest tendencja wahania na ogół w strefie stanów 
średnich, jedynie na Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na Bugu poniżej Krzyczewa spodziewana jest stabilizacja stanu wody z tendencją 
do opadania. 

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 opady atmosferyczne występowały lokalnie w górskich 
częściach zlewni Olzy, Nysy Kłodzkiej i Bobru. Były to opady deszczu o natężeniu słabym, 
rejestrowane jedynie w ostatnich dobach okresu. Pokrywa śnieżna utrzymywała się 
na wysokości 800 m n.p.m. w formie płatów, natomiast w szczytowych partiach Sudetów 
i Karkonoszy jej grubość wahała się od 20 do 100 cm. W ciągu całego okresu notowano stałą 
redukcję pokrywy śnieżnej, której do ostatniej doby ubyło 10 cm. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady deszczu były niewielkie i występowały jedynie lokalnie, głównie w drugiej 
połowie okresu (najwyższy opad wystąpił w zlewni Noteci).  

Stany wody na górnej i środkowej Odrze oraz w zlewniach dopływów układały się w strefie 
wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się 
w większości w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej 
w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

Na górnej Odrze notowano niewielkie wahania stanów wody z tendencją spadkową. 
Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej występowały wahania stanów wody bez 
wyraźnej tendencji lub z niewielką tendencją spadkową. Największe zmiany wystąpiły 
poniżej Brzegu Dolnego. Na środkowej Odrze poniżej Głogowa dominował przebieg 
wyrównany stanów wody oraz niewielkie wahania z tendencją do opadania. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry dominował przebieg wyrównany stanów wody, 
natomiast największe zmiany dobowe występowały w profilach poniżej urządzeń piętrzących 
w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Widawy, Bystrzycy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej. 
W zlewni Warty i na jej dopływach w całym okresie występowały spadki stanów wody. 
Lokalnie na dopływach występowały wzrosty i wahania stanów wody spowodowane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej w pierwszej części okresu 
odnotowano spadki stanów wody, a pod koniec okresu niewielkie wzrosty i w ostatni dzień 
ponownie spadki stanów wody. Od Widuchowej – wahania stanów wody spowodowane 
oddziaływaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wyrównany 
przebieg oraz niewielkie wahania stanów wody. Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom 
wywołanym pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie na Odrze poniżej Brzegu 
Dolnego oraz w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej i Bobru. 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

W zlewni Warty prognozowane są spadki stanów wody, lokalnie na dopływach wahania. 
Na Odrze granicznej również spadki, a poniżej Widuchowej wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały 
umiarkowane wiatry z sektora południowo-wschodniego. W połowie okresu, na około jedną 
dobę wiatr zmienił kierunek (na północno-wschodni) oraz siłę (na sztormowy). W drugiej 
połowie okresu dominowały umiarkowane wiatry z sektora południowo-zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 16°C notowano na samym początku okresu, 
natomiast najniższe (poniżej -5°C) w połowie okresu. Opady atmosferyczne występowały 
w połowie okresu w niewielkich ilościach. Maksymalna suma dobowa opadów nie 
przekroczyła 6 mm. 

Podczas pierwszej połowy okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód wahały się w strefie 
stanów średnich. W połowie okresu odnotowano znaczne wzrosty stanów wody (lokalnie 
powyżej stanów ostrzegawczych) głównie na Wybrzeżu Zachodnim, Zalewie Wiślanym oraz 
na Żuławach. Największe dobowe wzrosty stanu wody wynoszące do 50 cm, zanotowano 
22 III na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Było to następstwem silnych wiatrów z sektora 
północno-wschodniego. W kolejnych dniach notowano spadki poziomu wody do strefy 
stanów średnich i niskich. Na rzekach Przymorza poziomy wód wahały się w strefie stanów 
niskich oraz średnich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody będą miały niewielką tendencję wzrostową i będą 
wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza oraz Żuławach poziomy wody 
będą utrzymywać się głównie w strefie stanów niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 marca - 24 marca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 17 marca - 24 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 17 marca - 24 marca 2015 r.) 
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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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