
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
8 marca – 15 marca 2016 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) ................ 6 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

(w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) .......................................................................................... 7 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) ........................ 8 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Do dnia 13 III, na całym obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, minimalna  
i maksymalna temperatura powietrza była na ogół dodatnia (wyjątkiem były stacje położone 
w Tatrach i na szczytach Beskidów). 13 III nastąpiło nieznaczne ochłodzenie – temperatury 
minimalne utrzymywały się nieznacznie poniżej zera stopni Celsjusza, a maksymalne na ogół 
powyżej. Najcieplejszym dniem był 10 III. W ciągu całego opisywanego okresu na obszarze 
zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano opady o zmiennym natężeniu. 
Najsłabsze z nich obserwowano 9 oraz 10 III. Bardziej intensywne opady zarejestrowano  
10, 11 i 13 III – były to opady głównie deszczu, tylko w regionach położonych najwyżej był  
to śnieg lub śnieg z deszczem. 14 III opady wystąpiły na całym omawianym obszarze  
w postaci deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem. Do 14 III ciągłą pokrywę śnieżną 
obserwowano tylko w górnych partiach Tatr. Po opadach śniegu 15 III na całym obszarze 
pojawiła się pokrywa śnieżna. 15 III największą grubość pokrywy śnieżnej zanotowano  
na Kasprowym Wierchu – 147 cm, w Dolinie Pięciu Stawów – 118 cm oraz w Morskim Oku – 
89 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew wraz Bugiem poniżej Krzyczewa w omawianym okresie 
maksymalna temperatura powietrza była dodatnia (miejscami osiągnęła ok. 10˚C), 
minimalna wahała się od ok. -5˚C do ok. +5˚C, z najniższymi wartościami w pierwszych  
i ostatnich dniach okresu. Notowano lokalnie na ogół niewielkie, przelotne opady deszczu,  
a w dniu 14 III również deszczu ze śniegiem i śniegu. W ostatnim dniu okresu, na omawianym 
obszarze do zbiornika we Włocławku, utworzyła się pokrywa śnieżna. Maksymalną jej 
grubość, 6 cm, zanotowano 15 III w Skierniewicach i w Siedlcach, a w zlewni Narwi do  
2 cm w Białymstoku, Ptakach i Dobrymlesie oraz w Kętrzynie. 

W dniu 9 III na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich. Jedynie w zlewni Wisłoki poniżej Krajowic, Sanu poniżej 
Sanoka, Wisłoka i Wieprza obserwowano wzrost poziomu wody, na ogół w górnej części 
strefy stanów średnich, wywołany opadami deszczu i spływem wód opadowych. W dniach 
10-12 III na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadki poziomu wody w strefie 
stanów średnich. 12 III w zlewni Małej Wisły i Przemszy obserwowano wahania poziomu 
wody w strefie stanów średnich wywołane opadami deszczu. 13 III w wyniku opadów 
deszczu, spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych wzrost poziomu 
wody w górnej części strefy stanów średnich zarejestrowano w zlewni Małej Wisły, Soły, 
Skawy i Raby. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin obserwowane były na ogół spadki 
stanów wody w strefie stanów średnich. 14 i 15 III w zlewni Wisły po Dęblin notowano 
przeważnie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie zakłócane pracą 
zbiorników. Na Wiśle po Dęblin w omawianym okresie obserwowano wahania poziomu 
wody na ogół w górnej części strefy stanów średnich wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

Na Wiśle od Dęblina do Tczewa obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie 
poniżej Włocławka zaburzone pracą stopnia wodnego - w strefie wody średniej, okresowo  
na dolnej Wiśle w strefie wody dolnej wysokiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin  
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do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi z Bugiem) obserwowano na ogół stabilizację  
i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Stan wody w zlewni Narwi powyżej ujścia 
Bugu układał się głównie w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. W pierwszych dniach 
okresu w zlewni górnej i środkowej Narwi oraz górnej Biebrzy notowano wahania oraz 
wzrosty stanu wody, na skutek spływu wód opadowych oraz przemieszczania wody w zlewni. 
W tym czasie w pozostałej części zlewni Narwi bez Bugu obserwowano głównie stabilizację 
oraz opadanie stanu wody. Pod koniec okresu już w całej zlewni Narwi powyżej ujścia Bugu 
notowano głównie stabilizację oraz opadanie, jedynie lokalnie ostatniej doby na dopływach 
górnej Narwi zaznaczyły się nieduże wahania i wzrosty po opadach atmosferycznych.  
W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody w górnej części strefy 
stanów średnich, a w profilu Krzyczew w dolnej części strefy stanów wysokich (od 13 III stan 
wody układał się tam powyżej stanu ostrzegawczego). W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa,  
na skutek zaistniałych opadów deszczu, w pierwszych dniach okresu obserwowano głównie 
wzrosty stanu wody, następnie wahania stanu związane z przemieszczaniem się wód 
opadowych.  

Przekroczenia stanu ostrzegawczego obserwowano na Czarnej Malenieckiej oraz okresowo 
na Pilicy w Białobrzegach, Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach oraz Narwi w Ploskach, na Krznie  
w Malowej Górze przez cały okres utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół opadanie poziomu wody, przeważnie  
w strefie wody średniej, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, a ostatniego 
dnia również opadami atmosferycznymi.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody, na ogół 
w górnej części strefy stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozuje się spadki 
poziomu wody w strefie stanów średnich i punktowo na granicy strefy stanów średnich  
i wysokich. Lokalnie spodziewane są wahania poziomu wody w tych samych strefach 
wywołane spływem topniejącej pokrywy śnieżnej. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia Narwi początkowo 
opadanie następnie stabilizację stanu wody, poniżej ujścia Narwi wahania poziomu związane 
z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku - w strefie wody średniej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły, wraz ze zlewnią Narwi i Bugiem przewiduje się przeważnie 
stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody spowodowane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Pilicy i Narwi z Bugiem poziom wody układał się będzie  
w strefie wody średniej i w dolnej wysokiej, na pozostałych dopływach w strefie wody 
średniej, lokalnie w niskiej.  

Na Pilicy w Białobrzegach oraz w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej w ciągu 
najbliższych dni poziom wody będzie zbliżony do stanu ostrzegawczego, na Narwi w Ploskach 
w dalszym ciągu będzie się układał powyżej stanu ostrzegawczego, a na Krznie w Malowej 
Górze powyżej stanu alarmowego, na Bugu w Krzyczewie stan wody będzie stopniowo 
opadał poniżej stanu ostrzegawczego, na Kanale Giżyckim w Giżycku możliwe jest osiągnięcie 
stanu ostrzegawczego. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania stanu wody, związane głównie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały przez cały omawiany okres i były  
na ogół słabe i umiarkowane, a lokalnie silne. Występowały opady deszczu przechodzące  
w opady śniegu, a w górach głównie śniegu. Największe opady wystąpiły na początku, 
głównie śniegu, oraz deszczu i śniegu na końcu analizowanego okresu. Obecnie pokrywa 
śnieżna utrzymuje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m. w Sudetach oraz powyżej  
700 m n.p.m. w Beskidach. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach 
Beskidów wynosi 44 cm, a Sudetów 74 cm. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
opady deszczu i śniegu obserwowano głównie w pierwszym i ostatnim dniu rozpatrywanego 
okresu, a w pozostałych dniach opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość 
opadu zanotowano w Kórniku (Warta) 10,5 mm. Najwyższa pokrywa śniegu wyniosła  
8 cm (Częstochowa). 

Stany wody górnej i skanalizowanej części środkowej Odry układały się w strefie wody 
średniej. Natomiast na swobodnie płynącym odcinku środkowej Odry w strefie wody 
średniej i lokalnie w strefie wody wysokiej. Stany wody w zlewniach dopływów górnej  
i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej, miejscami niskiej. Lokalnie  
w zlewniach lewostronnych dopływów górnej Odry oraz w zlewniach Odry środkowej (Ślęzy, 
Bystrzycy i Kaczawy) w strefie stanów wysokich. Miejscami wystąpiły przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej i wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie. Na Odrze 
granicznej stany wody układały się głównie w strefie wody średniej.  

Na górnej Odrze występowały wahania stanów wody powodowane opadami i topnieniem 
pokrywy śnieżnej. Na odcinku skanalizowanym oraz na Odrze środkowej swobodnie płynącej 
występowały wahania stanów wody w zakresie do kilkudziesięciu centymetrów. W zlewniach 
dopływów obserwowano wzrosty i lokalne wahania stanów powodowane opadami  
i topnieniem pokrywy śnieżnej. Wzrosty te miały na ogół charakter krótkotrwały. W drugiej 
połowie analizowanego okresu następowała stopniowo stabilizacja stanów wody. W zlewni 
Warty na początku rozpatrywanego okresu wzrosty stanów wody notowano jedynie  
w środkowym i dolnym odcinku Warty. W pozostałym okresie czasu występowały spadki 
stanów wody. Na dopływach przeważały spadki stanów wody i lokalne wahania wywołane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Pod koniec okresu duże spadki stanów wody 
poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były następującymi po sobie zmianami w odpływie 
ze zbiornika. Na Odrze granicznej przeważały wzrosty stanów wody, jedynie pod koniec 
okresu wahania. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na górnej i skanalizowanej Odrze prognozowane są początkowo 
niewielkie wzrosty, a następnie stabilizacja stanów wody. Na dolnym odcinku Odry 
środkowej mogą występować lokalne wahania stanów wody. Na Odrze granicznej 
przewiduje się niewielkie wahania stanów wody. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry, w wyniku dalszych okresowych opadów, prognozowane są lokalne wahania stanów.  
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W zlewni Warty prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora wschodniego i północno-wschodniego.  

W pierwszej połowie okresu notowano najwyższe temperatury powietrza. Maksymalna 
temperatura powietrza wyniosła ponad 9,5°C na stacji meteorologicznej Nowa Pasłęka. 
Minimalną wartość (-4,5°C) zarejestrowano 9 III na stacji w Szczecinie. 

W minionym tygodniu opady atmosferyczne występowały rzadko i w niewielkich ilościach. 
Maksymalne opady dobowe rejestrowano pod koniec omawianego okresu  
(9 mm w Milejewie). 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, na większości rzek Przymorza wahały się głównie w strefie stanów średnich. 
Lokalnie, na początku omawianego okresu, w ujściowym odcinku Wisły poziomy wody 
wahały się w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych w środkowej 
części, poziomy wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich. 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody notowano na Żuławach i nie przekroczyły  
30 cm.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu, Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich z niewielką tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza przewiduje  
się niewielkie wahania stanów wody głównie w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) 

 

 

  

Opady.jpg
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku 

(w okresie 8 marca – 15 marca 2016 r.) 

 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok ) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 59 

mailto:biuletyn@imgw.pl

