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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, maksymalna dobowa temperatura 
powietrza do 26 III ulegała niewielkim wahaniom z wyjątkiem 24 III, gdy na obszarze zlewni 
Wisłoki i Sanu odnotowano jej spadek. W dniach 27-28 III w całej zlewni Wisły po Dęblin 
i Bugu po Krzyczew notowano wzrost maksymalnej dobowej temperatury powietrza.  
Do 25 III rejestrowano stopniowy spadek minimalnej dobowej temperatury powietrza 
 – na całym obszarze spadła ona poniżej 0°C, a w Tatrach i Bieszczadach poniżej -10°C. 
Następnie 26 III nastąpił jej wyraźny (kilkustopniowy) wzrost. W kolejnych dniach 
obserwowano wahania minimalnej dobowej temperatury powietrza, a później jej stopniowy 
wzrost.  29 III już tylko punktowo w wyższych partiach gór minimalna dobowa temperatura 
powietrza przyjmowała wartości ujemne. Opady w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem 
bądź samego śniegu (jedynie w górach) odnotowano w dniach 22 i 26 III. Lokalne niewielkie 
opady atmosferyczne wystąpiły także w dniach 23 i 25 III. W pozostałych dniach nie 
odnotowano opadów atmosferycznych. Przez cały okres w Tatrach notowano naprzemienny 
przyrost pokrywy śnieżnej i jej tajanie. Na dzień 29 III największa grubość pokrywy śnieżnej 
została odnotowana na Kasprowym Wierchu (158 cm) i w Dolinie Pięciu Stawów (129 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew wraz ze zlewnią Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna 
dobowa temperatura powietrza w ciągu dnia była dodatnia, obserwowano jej wahania 
z najwyższymi wartościami 28 III, lokalnie przekraczającymi 16°C. Minimalna dobowa 
temperatura powietrza często była ujemna, zwłaszcza w pierwszej połowie okresu, 
z najniższymi wartościami do około -8°C, w drugiej połowie zaś ociepliło się, ale nadal 
notowano miejscami wartości ujemne. Przelotne opady deszczu obserwowano głównie 
w pierwszych dniach okresu, a w drugiej występowały jedynie lokalnie. 

Przez cały okres na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano stabilizację bądź spadki 
poziomu wody, początkowo głównie w strefie stanów średnich, a w drugiej połowie okresu 
w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie 27 III, na skutek opadów deszczu wystąpiły 
niewielkie wzrosty, lokalnie w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Czarnej Staszowskiej, 
Koprzywianki, Wisłoki, Wisłoka oraz Kamiennej (w strefie stanów średnich). Na Wiśle 
po Dęblin notowano wahania poziomu wody, na ogół w dolnej części strefy stanów średnich. 
Dodatkowo poziom wód powierzchniowych był zakłócany pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

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 w niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie poziomu 
wody w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i w dolnej wysokiej. Na Krznie w Malowej 
Górze notowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich (przy 
przekroczonym stanie ostrzegawczym). Lokalnie wystąpiły nieduże wahania poziomu wody 
na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz spływu wód opadowych.    
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W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej,  
a na górnej Łynie w strefie niskiej. W ciągu całego okresu notowano przeważnie opadanie 
poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

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

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół 
stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się na ogół stabilizację oraz 
spadki poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie 
wody średniej, lokalnie w niskiej i dolnej wysokiej. Na dopływach Narwi i Biebrzy możliwe 
wahania i wzrosty w obecnych strefach, wywołane spływem wód opadowych. Na Krznie 
w Malowej Górze poziom wody będzie się obniżał w dolnej części strefy stanów wysokich, 
a 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 z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

Opady atmosferyczne w zlewni górnej i środkowej Odry występowały niemal w całym 
okresie (poza poniedziałkiem). Były to opady deszczu, a w górach w pierwszej połowie 
okresu również śniegu. Wysokość opadów była mała i umiarkowana, a natężenie słabe 
i umiarkowane. Pokrywa śnieżna utrzymuje się jeszcze w warstwie wysokościowej powyżej 
750 m n.p.m. i w ciągu okresu grubość jej zmniejszyła się o 8 do 20 cm. Miąższość pokrywy 
śnieżnej wynosi: w zlewni górnej Odry od płatów (Istebna-Stecówka) do 51 cm (Lysa Hora), 
w zlewni Nysy Kłodzkiej od płatów do 10 cm (Zieleniec) i do 78 cm (Serak), w zlewni Bobru 
od 8 cm z przerwami (Jakuszyce) do 75 cm na Śnieżce, w zlewni Nysy Łużyckiej do 10 cm 
(Desna Sous) .  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu obserwowano w pierwszych 
dwóch dniach okresu, a w pozostałych dniach opady występowały jedynie lokalnie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano w Kórniku (Warta) 7,2 mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej 
(Olza). Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej stany wody utrzymywały się w strefie 
wody średniej, a w Opolu-Groszowicach w strefie wody niskiej. Poniżej Wrocławskiego Węzła 
Wodnego w rejonie Brzegu Dolnego, Malczyc i Ścinawy notowano strefę wody niskiej, 
okresowo strefę wody średniej. Na odcinku od Głogowa do Słubic stany wody układały się 
w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów Odry stany wody układały się przeważnie 
w strefie wody średniej i lokalnie w strefie wody wysokiej.  

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.  
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Na górnej Odrze obserwowano powolne opadanie stanu wody. Na odcinku skanalizowanym 
Odry środkowej występowały na ogół niewielkie wahania stanów wody z tendencją 
opadania. Większe zmiany notowano poniżej Brzegu Dolnego, a amplituda wahań 
na odcinku do Ścinawy wynosiła do 80 cm. Od Głogowa w wyniku transformacji amplituda 
wahań zmniejszała się. Przez cały okres utrzymywała się tendencja spadkowa.  W zlewniach 
dopływów Odry obserwowano na ogół wyrównany przebieg i opadanie stanu wody. 
Niewielkie wzrosty zanotowano w zlewniach górskich, które były spowodowane zasilaniem 
z topniejącego śniegu. Znaczące zmiany występowały szczególnie w zlewniach rzek: Kłodnicy, 
Nysy Kłodzkiej, Baryczy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej, spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i zmianami odpływu ze zbiorników, gdzie lokalnie i okresowo notowano 
osiągnięcie i przekraczanie stanu ostrzegawczego (Pilchowice).  

Na całym obszarze zlewni Warty występowały głównie spadki stanów wody oraz stabilizacja. 
Na dopływach przeważały spadki stanów wody, a lokalne duże wahania spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej obserwowano spadki 
i stabilizację stanów wody. Poniżej Widuchowej notowano wahania 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 
i niskiej. Większe zmiany spodziewane są lokalnie, na odcinkach rzek będących w zasięgu 
działania urządzeń piętrzących. W ciągu kolejnych dni na całym obszarze zlewni Warty 
prognozowane są spadki stanów wody. Na Odrze granicznej przewiduje się spadki 
i stabilizację stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe 
i umiarkowane wiatry z kierunków zmiennych. 

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu notowano najniższe temperatury powietrza. 
Minimalną wartość (-5,0°C) zarejestrowano 23 III na stacji Nowa Pasłęka. Pod koniec okresu 
zanotowano tendencję wzrostową temperatury. Maksymalna wartość temperatury 
powietrza wyniosła niemal 18°C na stacji meteorologicznej Szczecin. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny opad atmosferyczny zanotowano 
23 III na stacji meteorologicznej w Darłowie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów średnich 
i niskich.  

Podczas okresu zarejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu 
na stacji Kwidzyn, na rzece Liwie. 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody, przekraczające 17 cm, notowano w pierwszej 
połowie okresu na zachodnim wybrzeżu. 
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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. W kolejnych dniach ze względu na prognozowaną sytuację 
meteorologiczną, przewiduje się nieznaczną tendencję wzrostową poziomów wody 
na wybrzeżu. Na rzekach Przymorza prognozuje się niewielkie wahania stanów wody głównie 
w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 22 marca - 29 marca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 22 marca - 29 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 22 marca - 29 marca 2016 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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Opracowanie map: Anna Nadolna (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

