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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin, początkowo w ciągu dnia temperatury utrzymywały się 
w przedziale 6-10°C, a pod koniec okresu 15-20°C. Najcieplejszym dniem był 11 IV (21,5°C). 
W nocy temperatura wynosiła na ogół kilka stopni powyżej 0°C, a w najchłodniejszym okresie 
lokalnie (szczególnie w Tatrach) spadała do -6°C.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew notowano przeważnie dodatnie temperatury powietrza, 
najcieplej było 11 IV (21,6°C). Do 11 IV notowano wzrost maksymalnej dobowej temperatury 
powietrza, po czym obserwowano tendencję spadkową. Nocą lokalnie odnotowano spadki 
temperatury powietrza poniżej 0°C. 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew na początku okresu obserwowano niewielkie 
opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Średnio wysokość opadów wyniosła 
powyżej 3,0 mm, a najwyższą wartość odnotowano w Kościelisku-Kirach 7 IV. Przez cały 
okres pokrywa śnieżna stopniowo topiła się i 14 IV największą grubość pokrywy śnieżnej 
zanotowano w na Kasprowym Wierchu (193 cm) oraz w Dolinie Pięciu Stawów (133 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew pierwsza połowa okresu (zwłaszcza na północy) była 
niemal bezopadowa, w drugiej połowie obserwowano nieznaczne przelotne opady deszczu. 

Na Wiśle po Dęblin w dniach 7-12 IV obserwowano wahania poziomu wody przeważnie 
w górnej części strefy stanów średnich. 12-14 IV notowano spadek lub stabilizację poziomu 
wody na ogół w górnej części strefy stanów średnich. 

Na dopływach Wisły po Dęblin w okresie 7-11 IV notowano na ogół niewielkie wzrosty 
poziomu wody, wywołane spływem wód roztopowych (8 i 9 IV także opadowych) oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty te obserwowano głównie na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. 12-14 IV na 
dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół tendencję spadkową lub stabilizację 
poziomu wody w strefie stanów średnich, także w jej górnej części. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo obserwowano wahania stanu wody, 
związane ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza i z pracą zbiornika we 
Włocławku, następnie na ogół opadanie w strefie wody średniej, miejscami na dolnej Wiśle 
w strefie wody niskiej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – na dopływach do zbiornika we Włocławku w strefie wody średniej, 
lokalnie w wysokiej i niskiej, na dopływach poniżej zbiornika we Włocławku w strefie wody 
średniej i niskiej. Na Pilicy w Sulejowie utrzymywało się przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu po Krzyczew, w dniach 7-10 IV notowano wzrost stanów wody w strefie 
stanów średnich. W dniach 11-14 IV obserwowane były spadki poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na Krznie w ciągu całego okresu notowano spadek poziomu wody na ogół 
około górnej części strefy stanów średnich. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano 
na ogół opadanie stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.  
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Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie na Pisie 
poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu całego okresu obserwowano przeważnie 
tendencję spadkową stanu wody, a na Kanale Giżyckim w Giżycku przez cały okres notowano 
stabilizację przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie spadki stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

Na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. 

Na dopływach Wisły po Dęblin 14-16 IV spodziewane są na ogół spadki lub stabilizacja 
poziomu wody w strefie stanów średnich, także w jej górnej części. 17 IV w wyniku 
prognozowanych lokalnie opadów deszczu (także o charakterze burzowym) możliwy jest 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów 
wysokich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie na dolnej Wiśle w strefie 
wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację i opadanie 
stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - na dopływach do 
zbiornika we Włocławku w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej, na dopływach 
poniżej zbiornika we Włocławku w strefie wody średniej i niskiej. Przekroczenie stanu 
ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie będzie się utrzymywało. Na Kanale Giżyckim w Giżycku 
nieznaczne wahania w dolnej strefie stanów wysokich przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady o małej i umiarkowanej wysokości i słabym 
natężeniu notowano na początku oraz w połowie okresu. Były to opady o charakterze 
przelotnym. W całym okresie notowano zmniejszanie się grubości pokrywy śnieżnej. Obecnie 
pokrywa śnieżna notowana jest na wysokościach powyżej 800 m n.p.m. i wynosi na Lysej 
Horze 67 cm, w Jakuszycach występują płaty, a na Śnieżce notuje się pokrywę nieciągłą 
o grubości 73 cm.   

W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu o małej intensywności występowały 
jedynie w ostatnim dniu okresu. W pozostałych dniach wystąpiły lokalnie niewielkie opady. 
Największy opad zanotowano w Żarkach (Warta) 2,9 mm.  

Na górnej i środkowej Odrze stany wody utrzymywały się w strefie stanów średnich i niskich. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefie stanów 
średnich oraz niskich, lokalnie 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. 
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W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody ulegały wahaniom z tendencja spadkową.  
W zlewniach rzek górskich zasilanych wodą z topniejącego śniegu obserwowano dobowe 
wahania stanów wody z niewielką tendencją wzrostową. W ciągu całego okresu 
obserwowano wahania stanów wody wynikające z pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

W prawie całej zlewni Warty występowały spadki stanów wody. Tylko na dolnym odcinku 
Warty do ujścia na początku okresu występowały wzrosty stanów wody. Lokalnie 
na   dopływach występowały wahania spowodowane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej odnotowano wzrosty stanów wody w pierwszych 
trzech dniach okresu, a następnie występowały spadki. Od Widuchowej wahania stanów 
wody spowodowane oddziaływaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na górnej Odrze prognozowane są spadki stanów wody. Na odcinku 
Odry skanalizowanej prognozuje się wahania stanów wody z przewagą tendencji spadkowej. 
Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozowane są wahania stanów wody związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych.   

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą opadały bądź miały 
przebieg wyrównany. Większe wahania wystąpią poniżej zbiorników i urządzeń 
hydrotechnicznych (Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Kwisa). 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu oraz na początku drugiej połowy nad Bałtykiem Południowym 
i Południowo-Wschodnim dominowały łagodne i umiarkowane wiatry z kierunku 
zachodniego i południowo-zachodniego. W kolejnych dniach notowano silne i porywiste 
wiatry (głównie na wybrzeżu) z kierunku północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 20°C notowano 11 IV głównie w zachodniej części 
obszaru, natomiast najniższe temperatury (poniżej -2°C) zarejestrowano 9 IV w godzinach 
nocnych. 

Rozkład opadów atmosferycznych w postaci deszczu był nierównomierny. W pierwszej 
połowie okresu notowano śladowe ilości opadu, natomiast w drugiej połowie 
zaobserwowano opad dobowy dochodzący maksymalnie do kilku milimetrów.  

W pierwszej połowie okresu na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, 
na Wybrzeżu notowano wahania w strefie stanów średnich. Po zmianie siły i kierunku wiatru 
(silne wiatry północne) poziomy wód chwilowo wzrosły przekraczając lokalnie strefę stanów 
wysokich, po czym ponownie obserwowano wahania w strefie stanów średnich. 
Maksymalne dobowe wzrosty poziomów wody, przekraczające 40 cm, notowano 13 IV na 
wybrzeżu. 

Na Żuławach oraz stacjach zlokalizowanych w obrębie Zalewu Wiślanego notowano wahania 
poziomów wód w strefie stanów średnich, lokalnie, pod koniec pierwszej połowy okresu, 
spadki do strefy stanów niskich. 
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Na kilku stacjach rzek Przymorza poziomy wód w pierwszej połowie okresu wykazywały 
tendencje spadkową ze strefy stanów wysokich do strefy stanów średnich. Na pozostałych 
wodowskazach zanotowano wahania poziomów wód  w strefie stanów średnich i niskich. 

Prognoza: 

W najbliższych trzech dniach poziomy wody na wybrzeżu zachodnim, ujściowym odcinku 
Odry oraz Wisły, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach będą wahały się w strefie 
stanów średnich. Na wybrzeżu zachodnim prognozuje się niewielkie wzrosty poziomów 
wody. Na rzekach przymorza przewiduje się dalsze wahania w strefie stanów średnich oraz 
niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 kwietnia - 14 kwietnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 7 kwietnia - 14 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 7 kwietnia - 14 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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