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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wahania temperatury powietrza, która 
w najcieplejsze dni osiągała wartość kilkunastu stopni (miejscami powyżej 20°C),  
a w najchłodniejszym okresie w nocy lokalnie spadała poniżej 0°C, zwłaszcza w Tatrach. 
W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew w ciągu dnia notowano na ogół dodatnie 
temperatury powietrza (najwyższa sięgała około 21°C), nocą natomiast obserwowano spadki 
do wartości ujemnych (lokalnie do -3,7°C). 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew jedynie w pierwszym dniu nie notowano 
opadów. 25-26 III wystąpiły niewielkie opady w postaci deszczu w zachodniej części regionu. 
W pozostałe dni notowano opady na całym obszarze od kilku do kilkudziesięciu milimetrów 
głównie w postaci deszczu, jedynie w Tatrach i wyższych partiach Beskidów w postaci śniegu. 
Przez pierwsze dni okresu obserwowano zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej.  
Od 27 III jej grubość ulegała wahaniom na skutek ponownych, niewielkich opadów na zmianę 
z dniami roztopów. 31 III największą grubość pokrywy śnieżnej  pomierzono w Tatrach  
(na Kasprowym Wierchu - 146 cm). 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew pierwsze dni okresu (24-26 III) były 
bezopadowe. Od 26 III występowały opady deszczu, lokalnie intensywne do około 27 mm. 

W dniach 25-26 III notowano wzrosty poziomu wody w zlewniach karpackich dopływów 
Wisły na skutek topnienia śniegu, głównie w strefie stanów średnich. Na pozostałym 
obszarze poziom wody ulegał wahaniom w aktualnych strefach. 27-28 III notowano dalsze 
wzrosty poziomu wody w zlewniach karpackich dopływów Wisły oraz w zlewni Przemszy 
na skutek opadów deszczu i spływu wód roztopowych z górnych części zlewni. Wzrosty 
te występowały w strefie stanów średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich, 
punktowo zostały osiągnięte stany ostrzegawcze (zlewnia Małej Wisły i Brynicy). 
Na pozostałym obszarze notowano na ogół wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich. W pozostałym okresie wzrosty poziomu wody notowano lokalnie na całym 
analizowanym obszarze w skutek spływu wód opadowych w strefie stanów średnich, 
a lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Wiśle po Dęblin w całym okresie 
obserwowano wahania poziomu wody głównie w górnej części strefy stanów średnich.  

Na całym obszarze stany wody były zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych.   

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie 
poziomu wody, tylko w ostatnim dniu okresu na odcinku do ujścia Narwi wystąpiły wzrosty 
spowodowane spływem wody opadowej z górnej części dorzecza w strefie wody średniej, 
lokalnie w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew 
(z wyjątkiem zlewni Bugu) notowano w pierwszej części okresu stabilizację oraz opadanie 
stanu wody, w drugiej połowie wahania z przewagą wzrostów spowodowane 
przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach w strefie wody średniej i niskiej, 
w zlewni Pilicy lokalnie w strefie wody wysokiej, a na Pisie poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. Poziom wody miejscami zakłócony był pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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W Sulejowie na Pilicy oraz na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywało się przekroczenie 
stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu po Krzyczew notowano na ogół wahania poziomu wody, na skutek 
przemieszczania wody w zlewni, głównie w strefie stanów średnich. W zlewni Bugu poniżej 
Krzyczewa notowano stabilizację stanu w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, 
początkowo na górnej Łynie poniżej średniej niskiej z wielolecia. W pierwszej połowie okresu 
obserwowano na ogół wahania stanu wody, lokalnie z tendencją spadkową, wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej połowie notowano głównie wzrosty spowodowane 
spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń  hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin, lokalnie będą notowane wzrosty poziomu 
wody na skutek prognozowanych opadów, bądź w górnych częściach karpackich dopływów 
Wisły na skutek topnienia śniegu. Stany wody będą układały się głównie w strefie stanów 
średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie stany wody mogą być 
zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się  głównie wzrosty stanu wody 
związane ze spływem wody opadowej z górnej części dorzecza w strefie wody średniej, 
lokalnie w niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (z wyjątkiem zlewni Bugu) 
prognozowane są wahania z przewagą wzrostów związanych z przemieszczaniem się wód 
opadowych w zlewniach, miejscami spowodowanych pracą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej i wysokiej. W Sulejowie na Pilicy oraz 
Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywać się będzie przekroczenie stanu ostrzegawczego,  
a w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej prognozuje się wzrost poziomu wody powyżej 
stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa, spodziewane są na ogół wzrosty stanu wody 
w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania i wzrosty stanu wody, 
w strefie wody niskiej i średniej, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry niemal przez cały okres występowały opady 
atmosferyczne. Istotne sumy dobowe obserwowane były w połowie okresu oraz w ciągu 
dwóch ostatnich dni. W połowie okresu były to opady deszczu o słabym, lokalnie 
umiarkowanym natężeniu. W przedostatnim dniu okresu sumy dobowe opadów były 
znacznie wyższe, a ich natężenie w zlewniach górskich i podgórskich umiarkowane 
i miejscami silne. Pokrywa śnieżna na ogół tajała, jedynie w szczytowych partiach Sudetów 
przyrastała. Ostatniego dnia utrzymywała się w Sudetach powyżej 650 m n.p.m. 
(o miąższości od 2 do 73 cm) oraz w szczytowych partiach Beskidów (o grubości do 62 cm).  
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu za wyjątkiem dwóch pierwszych dni 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

występowały w całym okresie, a największa ich intensywność została zaobserwowana 
w dwóch ostatnich dniach. Najwyższy opad wystąpił w Świebodzinie (Obrzyca). 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie stanów średnich, lokalnie 
niskich. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody początkowo układały się 
w strefie stanów średnich i niskich, a w końcowym okresie (po opadach) - także w strefie 
stanów wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w większości w strefie wody 
niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej i wysokiej. 

Na górnej i środkowej Odrze obserwowano początkowo przebieg wyrównany i lokalne 
wahania, wynikające z pracy urządzeń hydrotechnicznych. Po opadach deszczu, w wyniku 
spływu wód opadowo-roztopowych w połowie oraz w ostatnich dniach okresu obserwowano 
wzrosty stanów wody, szczególnie zauważalne na górnej Odrze. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry początkowo dominowała tendencja spadkowa stanów wody. 
W wyniku opadów oraz intensywnego tajania pokrywy śnieżnej notowano gwałtowne 
wzrosty stanów wody, szczególnie na ciekach górskich i podgórskich, z lokalnymi 
przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a miejscami także alarmowych (rz. Kamienna). 
W ciągu całego okresu obserwowano wahania stanów wody wynikające z pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Warty i na jej dopływach na początku okresu występowały 
spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie na dopływach występowały wzrosty i wahania 
stanów wody spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Wystąpiły też 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, wywołane pracą urządzeń piętrzących. 
Po wystąpieniu opadów deszczu zaznaczyły się w całej zlewni Warty wzrosty stanów wody. 
Na Odrze granicznej w pierwszej części okresu odnotowano spadki stanów wody, a pod 
koniec wzrosty stanów wody. Od Widuchowej – wahania stanów wody spowodowane 
oddziaływaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni prognozowane są początkowo wzrosty stanów wody w dorzeczu 
górnej Odry i w zlewniach dopływów Odry środkowej, wynikające z przewidywanych opadów 
deszczu i topnienia pokrywy śnieżnej. W kolejnych dobach stany wody ustabilizują się i będą 
ulegały niewielkim wahaniom. W zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane 
są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
notowano umiarkowane i słabe wiatry ze zmiennych kierunków. W drugiej połowie okresu 
dominowały umiarkowane wiatry z sektora południowo-zachodniego. Pod koniec okresu 
notowano silne i sztormowe wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 16°C notowano na początku okresu, natomiast 
najniższe (poniżej -2°C) w jego drugiej połowie. Opady atmosferyczne niemal nie 
występowały w pierwszej połowie okresu. W drugiej połowie okresu opady występowały 
niemal codziennie, a największe ich sumy notowano pod koniec okresu. Maksymalna suma 
dobowa opadów przekroczyła 20 mm. 
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Podczas okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód wahały się w strefie stanów średnich i niskich. Pod 
koniec okresu odnotowano znaczne wzrosty stanów wody głównie na Wybrzeżu Zachodnim. 
Było to następstwem silnych wiatrów z sektora zachodniego. Na rzekach Przymorza poziomy 
wód wahały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody na całym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym 
oraz na Żuławach będą miały tendencję wzrostową (będą wahały się w strefie stanów 
wysokich, lokalnie ostrzegawczych), co związane będzie z występowaniem silnej cyrkulacji 
zachodniej. Na rzekach Przymorza poziomy wody będą utrzymywać się głównie w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 marca - 31 marca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 24 marca - 31 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 24 marca - 31 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

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) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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