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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, minimalna temperatura powietrza 
początkowo była ujemna na ogół na całym obszarze, natomiast od 19 III obserwowano jej 
nieco wyższe wartości, które lokalnie oscylowały nieznacznie powyżej 0˚C. Temperatura 
maksymalna powietrza była na ogół dodatnia (wyjątkiem były stacje położone w Tatrach  
i na szczytach Beskidów). Początkowo (do 17 III) temperatura powietrza w ciągu dnia nie 
przekraczała 10˚C, ale w dniach 18-19 III obserwowano chwilowe ocieplenie, podczas 
którego odnotowano wartości około 13˚C. Następnie od 20 III ponownie ochłodziło się  
i notowano znaczny spadek temperatury w ciągu dnia poniżej 10˚C. Najcieplejszym dniem 
był 18 III. Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, początkiem i końcem 
omawianego okresu (15 i 22 III) odnotowano słabe i umiarkowane opady deszczu oraz 
deszczu ze śniegiem i śniegu. W okresie 16 – 21 III na ogół nie obserwowano opadów 
atmosferycznych, (jeżeli występowały to ich sumy dobowe nie przekraczały 5 mm). Wraz  
z występującymi opadami, jedynie początkiem omawianego okresu obserwowano przyrost 
pokrywy śnieżnej, która w ciągu kolejnych dni systematycznie zmniejszała się. Na koniec 
omawianego okresu (22 III) ciągła pokrywa śnieżna występuję jedynie w Tatrach, a jej 
największa grubość odnotowana jest na Kasprowym Wierchu – 147 cm oraz Dolinie Pięciu 
Stawów – 118 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew wraz ze zlewnią Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu 
omawianego okresu maksymalna dobowa temperatura powietrza w ciągu dnia była 
dodatnia, obserwowano jej wahania z najwyższymi wartościami, lokalnie przekraczającymi 
10˚C, w dniach 17 i 21 III. Minimalna dobowa temperatura powietrza często była ujemna, 
zwłaszcza w pierwszej połowie okresu oraz 19 III, a jej wartości lokalnie spadały poniżej  
-5˚C. Notowano nieznaczne, przelotne opady atmosferyczne w ciągu pojedynczych dni, 
których maksymalne dobowe sumy nie przekroczyły 5mm. Pokrywę śnieżną notowano 
jedynie w pierwszym dniu omawianego okresu, a lokalnie w zlewni Narwi także 20 III. 
Maksymalną jej grubość zanotowano: 2 cm w Płocku 16 III, 4cm w Mikołajkach 20 III. 

Początkowo (do 16 III) lokalnie w zlewni Małej Wisły, Skawy, Raby, Czarnej Staszowskiej, 
Koprzywianki, Wisłoki oraz Wisłoka, w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej obserwowano 
wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich. Na pozostałych dopływach Wisły  
po Dęblin tego dnia występował na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów średnich.  
Od 17 III do końca omawianego okresu w całej zlewni Wisły po Dęblin, przeważnie 
obserwowano stabilizację, bądź spadek poziomu wody przeważnie w strefie stanów 
średnich. Jedynie 19 III, w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika, notowano chwilowy 
wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, na Sole poniżej kaskady 
zbiorników oraz na Skawie poniżej zbiornika Świnna Poręba.  

Na Wiśle po Dęblin, w omawianym okresie, obserwowano wahania poziomu wody na ogół  
w górnej części strefy stanów. 
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu 
wody, lokalnie poniżej Włocławka zaburzone pracą stopnia wodnego - w strefie wody 
średniej, lokalnie na dolnej Wiśle w strefie wody dolnej wysokiej. Na dopływach Wisły  
od profilu Dęblin do profilu Tczew wraz ze zlewnią Narwi i Bugu obserwowano na ogół 
stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych 
- w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. W zlewni dolnej Narwi  
w pierwszej połowie okresu zaznaczyła się nieznaczna tendencja wzrostowa wywołana 
przemieszczaniem wody w zlewni po opadach z wcześniejszych dni. 

Przekroczenie stanu ostrzegawczego obserwowano w pierwszej połowie omawianego okresu 
na Czarnej Malenieckiej, okresowo na Pilicy w Białobrzegach i do 15 III w Krzyczewie  
na Bugu, na Kanale Giżyckim w Giżycku od pod koniec okresu poziom wody osiągnął stan 
ostrzegawczy. Na Krznie w Malowej Górze od 21 III poziom wody obniżył się poniżej stanu 
alarmowego i obecnie układa się w dolnej części strefy stanów wysokich, przy 
przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, w ciągu 
całego okresu notowano na ogół wahania poziomu wody związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody, na ogół 
w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin, prognozuje się spadek, bądź 
stabilizację poziomu wody głównie w strefie stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody - w strefie wody średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły, wraz  
ze zlewnią Narwi i Bugu, przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody miejscami 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – na dopływach do zbiornika we Włocławku  
w strefie wody średniej i miejscami w wysokiej, na dopływach poniżej zbiornika – w strefie 
wody średniej i niskiej. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się układał powyżej 
stanu ostrzegawczego, na Kanale Giżyckim w Giżycku przewidywana jest stabilizacja przy 
osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania stanu wody, związane głównie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych.. 

 

Dorzecze Odry 

Opady atmosferyczne w zlewni górnej i środkowej Odry występowały pierwszego dnia 
analizowanego okresu, tj. 15 marca i związane były z odsuwającym się na południe  
i wypełniającym się niżem, który w przygranicznych częściach zlewni oraz po stronie czeskiej 
(górna Odra) przyniósł opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Maksymalne wartości sumy 
dobowej opadów wyniosły od 6 do 12 mm (Bogatynia, Lysa Hora, Serak). W związku z tym,  
w piętrze hipsometrycznym powyżej około 600 m n.p.m., obserwowano przyrost pokrywy 
śnieżnej wynoszący przeważnie kilka cm, a w szczytowych partiach Sudetów ponad 10 cm.  
W piętrze nizinnym oraz niższych wzniesień podgórskich rejestrowano przeważnie ubytek 
pokrywy śnieżnej. W kolejnych dnia w związku z rozbudową układu wysokiego ciśnienia 
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opadów nie obserwowano, dopiero z końcem okresu w warunkach przemieszczających się 
frontów atmosferycznych miejscami wystąpiły słabe opady deszczu, a w górach również 
śniegu. Przez większość okresu obserwowano redukcję pokrywy śnieżnej, zwłaszcza  
w piętrze wzniesień podgórskich, gdzie początkowo zalegało do kilkunastu cm śniegu,  
a z końcem analizowanego okresu pokrywa śnieżna niemal zanikła. W zlewni Warty  
i na granicznym odcinku Odry opady śniegu i deszczu obserwowano w pierwszym i w dwóch 
ostatnich dniach okresu, a w pozostałych dniach opady występowały jedynie lokalnie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano w Paproci (Obra) 3.9 mm. Najwyższa pokrywa śniegu 
wyniosła 4cm (Częstochowa). 

Stany wody na górnej Odrze układały się na ogół w strefie wody średniej, okresami niskiej. 
Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej obserwowano stany wody w strefie wody 
średniej, a w Opolu-Groszowicach w strefie wody niskiej. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej stany wody układały się w strefie wody średniej, przeważnie przy jej górnej granicy, 
a w rejonie Głogowa także w strefie wody wysokiej, przy jej dolnej granicy, jedynie 16 marca, 
przejściowo, na odcinku Malczyce – Ścinawa, stany wody spadły poniżej dolnej granicy strefy 
stanów średnich, w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach dopływów 
Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody średniej (szczególnie dopływy 
prawostronne), a w zlewniach dopływów lewostronnych także w strefie wody wysokiej 
(głównie: Stradunia, Osobłoga, zlewnia Kaczawy). Stany wody ze strefy stanów niskich 
utrzymywały się na długich odcinkach jedynie w zlewni Bobru. Stany wody w dorzeczu Warty 
układały się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na Odrze granicznej 
stany wody układały się głównie w strefie wody średniej. 

Na górnej Odrze obserwowano przeważnie powolne opadanie stanu wody. Na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej występowały na ogół niewielkie wahania stanu wody  
z tendencją do stopniowego opadania. Amplituda wahań mieściła się zwykle w przedziale  
do 10 cm. Większe zmiany notowano poniżej Wrocławskiego Węzła Wodnego, w związku  
z pracą urządzeń piętrzących w Brzegu Dolnym, gdzie 16 marca uformowano falę 
powodującą najpierw gwałtowny spadek stanu wody o 150-200 cm, a następnie jego wzrost. 
Propagacji fali w dół Odry towarzyszyła jej transformacja i zmniejszenie amplitudy do około 
50 cm. W zlewniach dopływów Odry obserwowano na ogół opadanie stanu wody lub 
niewielkie wahania, w zlewniach górskich często stabilizację stanu wody. Znaczące zmiany 
występowały szczególnie w zlewniach rzek: Kłodnicy, Baryczy i Bobru, gdzie notowano 
wahania stanu wody sięgające kilkudziesięciu cm z okresowym przekraczaniem stanu 
ostrzegawczego w Pilchowicach. Na całym obszarze zlewni Warty występowały głównie 
spadki stanów wody oraz stabilizacja. Duże spadki stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko 
spowodowane były następującymi po sobie zmianami w odpływie ze zbiornika.  
Na dopływach przeważały spadki stanów wody, a lokalne wahania spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej obserwowano spadki  
i stabilizację stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przeważać będzie przebieg 
wyrównany i kilkucentymetrowe wahania stanów wody, na ogół w strefie wody średniej. 
Większe zmiany spodziewane są lokalnie, na odcinkach rzek będących w zasięgu działania 
urządzeń piętrzących.  
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W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są niewielkie wzrosty stanów 
wody, a na pozostałym obszarze przeważać będą spadki i stabilizacja. Na Odrze granicznej 
przewiduje się spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i lokalnie 
umiarkowane wiatry początkowo z kierunków zmiennych, następnie z sektora północnego  
i zachodniego.  

W pierwszej połowie okresu notowano zarówno najwyższe jak i najniższe temperatury 
powietrza. Maksymalna temperatura powietrza wyniosła 12°C na stacji meteorologicznej 
Szczecin. Minimalną wartość (-4,0°C) zarejestrowano 16 III na stacji w Prabutach. 

W minionym tygodniu opady atmosferyczne występowały często, w niewielkich ilościach. 
Maksymalne opady dobowe, nie przekraczające 3 mm, rejestrowano pod koniec 
omawianego okresu (21 III). 

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

Pod koniec okresu zarejestrowano przepływy poniżej średniego niskiego przepływu na stacji 
Kwidzyn, na rzece Liwie. 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody, przekraczające 30 cm, notowano na początku 
drugiej połowy, na Żuławach.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich. 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 15 marca – 22 marca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 15 marca – 22 marca 2016 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 15 marca – 22 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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