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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu niemal całego opisywanego okresu, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu  
po Krzyczew, obserwowano stopniowe ocieplenie. W ciągu dnia na większej części obszaru 
temperatura powietrza przeważnie przekraczała 15°C, a w nocy temperatura utrzymywała 
się powyżej 0°C, jedynie miejscami w wyższych partiach gór temperatura nieznacznie opadła 
poniżej 0°C. 3 IV wystąpiło ochłodzenie, gdzie temperatura w ciągu dnia zaznaczała się 
poniżej 15°C. Najcieplejszym dniem był 2 IV (maksymalna odnotowana temperatura to 25°C 
w Chorzelowie. Podczas opisywanego okresu opady atmosferyczne notowano 29 III i 3 IV. 29 
III były to opady ciągłe o słabym natężeniu, 3 IV opady miały charakter konwekcyjny,  
a w wyższych partiach Tatr były to opady w postaci śniegu. W pozostałych dniach 
omawianego okresu, na osłanianym obszarze nie notowano opadów atmosferycznych. 
Utrzymująca się jeszcze pokrywa śnieżna w omawianym przedziale czasu ulegała powolnemu 
topnieniu. W dniu 4 IV ciągła pokrywa śnieżna została zarejestrowana jedynie w Tatrach; 
największą jej grubość (85 cm) pomierzono na stacji Kasprowy Wierch oraz w Dolinie Pięciu 
Stawów.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano ogólnie 
tendencję wzrostową temperatury powietrza, maksymalne dobowe jej wskazania były 
dodatnie, natomiast okresami lokalnie w części północnej obszaru odnotowano spadki 
temperatury nieznacznie poniżej 0°C. Maksymalna dobowa temperatura powietrza zawierała 
się w przedziale od ok. 7˚C do ok. 25˚C, a najwyższe wskazania notowano w dniu 2 IV, 
minimalna dobowa temperatura wahała się zakresie od ok. -1˚C do ok. 11˚C. W pierwszej 
połowie omawianego okresu notowano niewielkie, przelotne opady deszczu, najwyższe 
sumy dobowe odnotowano w dniu 29 III i na ogół sięgały ok 5mm, jedynie lokalnie w zlewni 
Bzury ok. 10mm. 

W omawianym okresie w zlewni Wisły po Dęblin notowane były spadki oraz lokalnie 
stabilizacja poziomu wody, na ogół na granicy strefy stanów średnich i niskich. Miejscami 
stany wody ulegały zaburzeniu poprzez pracę urządzeń hydrotechnicznych (zwłaszcza  
na Dunajcu poniżej Czchowa). Jedynie na koniec omawianego okresu (3 IV), w zlewni Wisły 
po Dęblin, wzrosty poziomu wody związane z opadami deszczu odnotowano lokalnie  
w zlewniach: Skawy, Raby oraz Dunajca. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich  
i niskich, punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Dunajcu poniżej zbiornika 
Czchów (w związku ze zwiększeniem odpływu) odnotowano wzrost poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich. Na pozostałych rzekach notowano wahania, bądź spadki 
poziomu wody w strefie stanów średnich bądź niskich. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku opadanie stanu 
wody, poniżej zbiornika we Włocławku stabilizację i okresowe wahania związane z pracą 
stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie 
w niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły obserwowano opadanie i stabilizację, 
lokalnie zakłócona pracą urządzeń hydrotechnicznych, w połowie okresu lokalnie  
na dopływach Narwi i dopływach Biebrzy także spływem wód opadowych. Poziom wody 
układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Kanale Giżyckim  
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w Giżycku przez cały okres notowano osiągnięcie stanu alarmowego, przekroczenia stanów 
ostrzegawczych występowały: na Krznie w Malowej Górze, Jegrzni w Rajgrodzie oraz do 2 IV 
na Pilicy w Białobrzegach. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w dolnej strefie wody wysokiej oraz 
w strefie wody średniej, pod koniec okresu na górnej Łynie także w strefie wody niskiej.  
W ciągu całego okresu notowano spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a w dniach 30 III – 1 IV także spływem wód opadowych..  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin, spodziewane są wahania poziomu wody,  
a na jej dopływach prognozuje się na ogół tendencję spadkową w strefie stanów średnich 
bądź na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie w zlewniach karpackich dopływów 
Wisły, lokalnie w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów konwekcyjnych, możliwe  
są krótkotrwałe wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo do dolnej 
części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie stanu wody - 
w strefie wody średniej, w rejonie Warszawy w niskiej. Na dopływach powyższego odcinka 
Wisły przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. Lokalnie 
na dopływach górnej Narwi i dopływach Biebrzy po 5 IV w miejscu wystąpienia 
prognozowanych opadów burzowych możliwe wahania i wzrosty, na ogół w obecnych 
strefach wody. Obserwowane osiągnięcie stanu alarmowego na Kanale Giżyckim w Giżycku 
oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Narwi będą na ogół się utrzymywać,  
na Krznie w Malowej Górze zaznaczy się spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich, z możliwością obniżenia się poziomu wody poniżej wartości stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół tendencję spadkową poziomu wody, 
lokalnie wahania w obecnych strefach, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych,  
po 5 IV także spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne występowały na początku 
analizowanego okresu, głównie w zlewniach odwadniających Sudety Zachodnie (Bóbr  
z Kwisą, Bystrzyca) oraz ostatniego dnia, kiedy osiągnęły najwyższe wartości sumy dobowej, 
lokalnie ponad 30 mm. Skoncentrowane były szczególnie w zlewniach dopływów 
lewostronnych odwadniających Sudety i Przedgórze Sudeckie. Wówczas, w szczytowych 
partiach Karkonoszy, wystąpiły opady śniegu. Aktualnie pokrywa śnieżna utrzymuje się już 
wyłącznie w szczytowych partiach Karkonoszy, gdzie osiąga miąższość maksymalną do nieco 
ponad 50 cm (Śnieżka – 53 cm).  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady deszczu wystąpiły głównie na początku 
i na końcu obserwowanego okresu czasu, a w pozostałych dniach występowały jedynie 
lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Jastrzygowice (Prosna) 8,1 mm. 

Stany wody na Odrze układały się w strefie wody średniej, z końcem okresu przy jej dolnej 
granicy. W zlewniach dopływów Odry górnej i środkowej, stany wody układały się w strefie 
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wody średniej, a z końcem okresu również w strefie wody wysokiej, lokalnie  
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. 

Stany wody na górnej Odrze opadały w strefie wody średniej, z końcem okresu przy jej dolnej 
granicy. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej obserwowano niewielkie wahania 
stanów wody w strefie wody średniej, jedynie w Brzegu Dolnym i Malczycach ich amplituda 
sięgała 100 cm. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej występowały wahania stanów 
wody z tendencją spadkową w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów przeważało 
opadanie stanów wody w strefie wody średniej, dopiero ostatniego dnia wystąpiły wzrosty 
spowodowane spływem wód opadowych. Obserwowano je w zlewniach odwadniających 
Sudety Zachodnie i Przedgórze Sudeckie (Bóbr z Kwisą, Bystrzyca). Lokalnie nieznacznie 
przekroczone zostały stany ostrzegawcze (Kamienna Góra na Bobrze, Świerzawa  
na Kaczawie). Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Pilchowicach wynikało z pracy 
urządzeń piętrzących. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej. 

Na całym obszarze zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. 
 W pierwszych dniach poniżej zbiornika Jeziorsko obserwowano lokalnie na wodowskazach 
wahania stanów wody spowodowane pracami związanymi z sondowaniem dna koryta. 
 Na dopływach także występowały spadki stanów wody, a większe wahania wywołane 
zostały pracą urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie po opadach deszczu na dopływach 
notowano także wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic zanotowano 
spadki i stabilizacje stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w dorzeczu górnej i środkowej Odry, przewiduje się na ogół 
wyrównany przebieg stanów wody lub niewielkie wahania. Większe wzrosty mogą być 
spowodowane pracą urządzeń piętrzących na dolnej Małej Panwi i Nysie Kłodzkiej, 
 na środkowym i dolnym Bobrze z Kwisą oraz w zlewni Bystrzycy, a także prognozowanymi, 
przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w zlewniach odwadniających Sudety i Przedgórze 
Sudeckie.  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i Odry granicznej prognozowane 
 są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano słabe i umiarkowane wiatry ze zmiennych kierunków. 

Najniższe temperatury powietrza notowano na początku analizowanego okresu. Minimalna 
temperatura równa –0,4°C wystąpiła 29 III na stacji w Lęborku. Najwyższe temperatury 
(powyżej 21°C) obserwowano w drugiej połowie omawianego tygodnia. Temperatura 
maksymalna została zarejestrowana 1 IV na stacji w Gdyni i wyniosła 23,3°C.  
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Podczas minionego tygodnia okresami występowały niewielkie opady atmosferyczne. 
Maksymalny opad dobowy równy 5,4 mm zanotowano 29 III na stacji w Braniewie.  

W czasie analizowanego okresu na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry oraz 
 na wybrzeżu RP notowano wahania poziomów wody w strefie stanów średnich. 
 Na Żuławach, Zalewie Wiślanym oraz w ujściowym odcinku Wisły rejestrowano wahania 
 w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej 
 i Zalewu Wiślanego stany wody układały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza stany wody wahały się strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Jedynie w Soszycy 
na rzece Słupi obserwowano stany wody w strefie stanów wysokich. 

Okresami na stacji Łupawa, na rzece Łupawie notowano przepływy poniżej średniego 
niskiego przepływu. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody był niewielki (22 cm) i został zarejestrowany 4 IV 
na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry 
 i Wisły, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza prognozuje się niewielkie 
wahania stanów wody w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 28 marca – 4 kwietnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 28 marca – 4 kwietnia 2017 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 28 marca – 4 kwietnia 2017 r.) 
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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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i opis sytuacji hydrologicznej: 

Barbara Olearczyk-Siwik (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
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Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 
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