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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin, temperatury w ciągu dnia utrzymywały się w przedziale 6-9°C. 
W nocy temperatura wynosiła na ogół poniżej 0°C, a w najchłodniejszym okresie lokalnie 
(szczególnie w Tatrach) spadała do -12°C. 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew, przez cały okres obserwowano opady deszczu, 
deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Przeważnie obserwowano opady w wysokości powyżej 
10 mm. Największy przyrost pokrywy śnieżnej wystąpił w dniach 2-3 IV, a w kolejnych dniach 
pokrywa utrzymywała się. 7 IV największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano w Tatrach 
(na Kasprowym Wierchu – 207 cm) oraz Beskidzie Żywieckim (w Rycerce Górnej – 20 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew opady deszczu występowały w całym okresie, 
w pierwszej połowie były bardziej intensywne (punktowo powyżej 20 mm), a w drugiej  
– o charakterze przelotnym. Lokalnie obserwowano również opady śniegu i deszczu 
ze śniegiem. Lokalnie pojawiła się krótkotrwale pokrywa śnieżna, a jej maksymalną grubość 
(2 cm) zaobserwowano w  Teofilowie, Białobrzegach i Kościerzynie. Notowano na ogół 
dodatnie temperatury powietrza – maksymalne dobowe zawierały się zwykle w przedziale  
5-9°C, a nocą miejscami obserwowano temperatury ujemne.  

Na dopływach Wisły po Dęblin, w okresie 31 III - 5 IV notowano na ogół wzrosty poziomu 
wody, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty 
te obserwowano głównie na granicy strefy stanów średnich i wysokich, a lokalnie w dolnej 
części strefy stanów wysokich. W związku z powyższym, został przekroczony stan 
ostrzegawczy na Bobrzy w Słowiku, Kamiennej w Wąchocku oraz na skutek zwiększonego 
odpływu ze zbiornika Chańcza również na Czarnej Staszowskiej w Staszowie. Pod koniec 
okresu (6-7 IV) na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano już na ogół tendencję spadkową 
poziomu wody, a miejscami stabilizację przeważnie w strefie stanów średnich. Na Wiśle po 
Dęblin początkowo obserwowano wahania oraz tendencję spadkową poziomu wody 
przeważnie w strefie stanów średnich. Od 5 IV w wyniku spływu wód opadowych na Wiśle od 
ujścia Wisłoki po Dęblin zaznaczył się wzrost stanów wody na ogół w górnej części strefy 
stanów średnich, na pozostałym odcinku Wisły nadal obserwowano wahania stanów wody. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano na ogół stabilizację i wzrosty poziomu wody, 
spowodowane spływem wody opadowej z górnej części dorzecza, a na dolnej Wiśle pracą 
zbiornika we Włocławku - w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły ww. odcinka (z wyjątkiem zlewni Narwi ze zlewnią Bugu) obserwowano: 
do zbiornika we Włocławku w pierwszej połowie okresu wzrosty poziomu wody, w drugiej 
połowie stabilizację i opadanie - w strefie wody średniej i niskiej, a w zlewni Pilicy lokalnie 
w strefie wody wysokiej. Poniżej zbiornika we Włocławku notowano na ogół stabilizację 
 – w strefie wody średniej i niskiej. Poziom wody miejscami zakłócony był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W Sulejowie na Pilicy i w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej 
utrzymywało się przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej oraz 
dolnej wysokiej, a na Pisie poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Na Narwi, Pisie i Biebrzy 
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przez cały okres obserwowano przeważnie wzrosty stanów wody, a na ich dopływach 
po początkowych wzrostach wywołanych spływem wód opadowych od 2-4 IV notowano 
zwykle tendencję spadkową. Na Kanale Giżyckim w Giżycku przez cały okres utrzymywało się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu po Krzyczew również notowano 
systematyczny wzrost stanów wody, początkowo na granicy strefy stanów średnich i niskich, 
a pod koniec okresu w strefie stanów średnich. Natomiast na Krznie początkowo stan wody 
wzrastał w dolnej części strefy stanów wysokich, a pod koniec okresu poziom wody 
utrzymywał się nieznacznie poniżej stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano wahania stanu w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej 
i dolnej wysokiej. W pierwszej połowie okresu obserwowano na ogół wahania oraz wzrosty 
stanu wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń  
hydrotechnicznych. W drugiej połowie notowano nieznaczne spadki, lokalnie wahania 
zawiązane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

Na dopływach Wisły po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody, początkowo 
z przewagą spadków głównie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Natomiast z końcem prognozowanego okresu, w wyniku prognozowanych 
dodatnich temperatur, a w związku z tym w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej możliwe 
są wzrosty stanów wody, szczególnie na karpackich dopływach Wisły na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika 
we Włocławku wahania stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wzrosty, związane 
ze spływem wody opadowej z górnej części dorzecza – w strefie wody średniej, lokalnie 
w niskiej. Na dopływach Wisły odcinka Dęblin -Tczew (w tym w zlewni Narwi) prognozowane 
są stabilizacja i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej i wysokiej. 
W Sulejowie na Pilicy oraz Giżycku na Kanale Giżyckim przekroczenia stanów ostrzegawczych 
będą się nadal utrzymywać, a w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej prognozuje się 
spadek stanu wody do poziomu zbliżonego do stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w aktualnych 
strefach stanów. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się utrzymywać przy 
wartości zbliżonej do wartości stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa 
spodziewane są na ogół stabilizacja i niewielkie wzrosty stanu wody w strefie wody średniej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie nieduże wahania stanu wody, 
głównie w strefie wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez cały okres występowały opady deszczu, deszczu 
ze śniegiem i śniegu. Większe sumy dobowe opadów obserwowane były w pierwszym 
i trzecim dniu okresu. Opady duże i dość duże o natężeniu słabym i umiarkowanym 
notowano szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich dorzecza górnej Odry, Nysy 
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Kłodzkiej, Bobru i Nysy Łużyckiej. W całym okresie notowano przyrost pokrywy śnieżnej 
powyżej 600 m n.p.m. w dorzeczu Olzy i w Sudetach, osiągając grubość do 108 cm (Lysa 
Hora) i 99 cm (Śnieżka). W obszarach poniżej 600 m n.p.m. notowano kilkucentymetrową 
pokrywę świeżo spadłego śniegu, która w ciągu dnia tajała, nie dając jej przyrostu. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu występowały w pierwszej połowie 
okresu, a największa ich intensywność została zaobserwowana w pierwszym dniu. Najwyższy 
opad wystąpił w Gorzowie Wlkp. (Warta) 20,1 mm.  

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie stanów średnich i niskich 
lokalnie wysokich. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się 
w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty 
układały się w większości w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na Odrze 
granicznej w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu notowano wzrosty stanów 
wody. Opady deszczu i topniejąca pokrywa śnieżna powodowały większe wzrosty oraz 
krótkotrwałe przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych w zlewniach Nysy 
Łużyckiej, Bobru i Nysy Kłodzkiej. W kolejnych dniach obserwowane były wzrosty 
spowodowane przemieszczaniem się niewielkich fal wezbraniowych na rzekach górskich 
i podgórskich. Na Baryczy w Osetnie obserwowano powolny spływ wód opadowo-
roztopowych osiągając stan powyżej ostrzegawczego. W ostatnich dniach okresu 
w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowały spadki oraz niewielkie wahania 
stanów wody. W ciągu całego okresu obserwowano wahania stanów wody wynikające 
z pracy urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Warty i na jej dopływach po wystąpieniu 
opadów deszczu na początku okresu występowały wzrosty stanów wody, a pod koniec 
spadki stanów wody. Lokalnie na dopływach występowały wahania spowodowane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej odnotowano wzrosty 
stanów wody. Od Widuchowej – wahania stanów wody spowodowane oddziaływaniem 
zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej Odry i w zlewniach dopływów Odry środkowej, 
prognozowane są niewielkie wzrosty stanów wody wynikające z przewidywanych opadów 
deszczu i topnienia pokrywy śnieżnej. W zlewni Warty prognozowane są na większości 
obszaru spadki stanów wody. Wzrosty i stabilizacja zaznaczą się jedynie na odcinku Warty 
od Obornik do ujścia. Na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty i stabilizacja stanów 
wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przez cały okres dominowały wiatry 
z sektora północnego i z sektora zachodniego. Na początku pierwszej połowy okresu były 
to głównie wiatry silne oraz umiarkowane, w kolejnych dniach siła wiatru malała do wiatrów 
łagodnych i słabych. 

Najwyższe temperatury przekraczające 8,5°C notowano 31 III i 4 IV w zachodniej części 
omawianego obszaru, natomiast najniższe (poniżej -1°C) w drugiej połowie okresu.  
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Rozkład opadów atmosferycznych (w postaci deszczu oraz deszczu ze śniegiem) był 
nierównomierny. W zachodniej części omawianego obszaru opady występowały 
w stosunkowo dużych ilościach w pierwszej połowie okresu, natomiast we wschodniej części 
– na początku pierwszej połowy oraz w drugiej połowie w niewielkich ilościach. Maksymalne 
sumy dobowe opadów atmosferycznych (powyżej 20 mm) notowano na początku 
rozpatrywanego okresu (31 III), na stacjach zlokalizowanych w zachodniej części obszaru.  

Do pierwszej połowy pierwszej doby okresu wiał silny wiatr z kierunku południowego, 
powodujący odpływ wód i wahania w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. W kolejnych 
godzinach siła wiatru wzrosła, a kierunek zmienił się na północny, co spowodowało znaczne 
wzrosty poziomów wody szczególnie we wschodniej części obszaru (maksymalny dobowy 
wzrost poziomu wody 1 IV wyniósł ponad 50 cm na stacji Nowe Batorowo, na Zalewie 
Wiślanym). W kolejnych dniach obserwowano wahania poziomów wód głównie w strefie 
stanów średnich i wysokich. W ostatniej dobie okresu notowano spadki stanów wody 
i wahania w strefie stanów średnich.  

Na rzekach Przymorza poziomy wód w pierwszej połowie okresu wahały się głównie w strefie 
stanów średnich, lokalnie niskich natomiast w drugiej połowie notowano wzrosty stanów 
wody i wahania w strefie stanów wysokich (zachodnia część) oraz średnich, lokalnie 
(na trzech stacjach) niskich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody będą wykazywały tendencję spadkową.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 31 marca - 7 kwietnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 31 marca - 7 kwietnia 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 31 marca - 7 kwietnia 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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