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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu notowano dodatnie temperatury powietrza w ciągu całej doby, 
jedynie nocą 2 V w Suwałkach wystąpiła temperatura ujemna. W ciągu całego okresu 
notowano przelotne opady deszczu, a lokalnie burze o niewielkim natężeniu opadu. 2 i 3 V 
notowane były intensywne opady deszczu: w nocy o charakterze ciągłym, a w ciągu dnia – 
burzowym (lokalnie burze z gradem). Pozostałości pokrywy śnieżnej z przerwami lub  
w postaci płatów śniegu występowały już tylko w górnych partiach Tatr (Kasprowy Wierch, 
Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów). 

W pierwszej części okresu w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadki poziomu 
wody, a lokalnie stabilizację, głównie w strefie stanów średnich lub na granicy stref stanów 
średnich i niskich. Od 3 do 5 V na skutek spływu wód opadowych notowano gwałtowny 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich lub w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Lokalnie w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Nidy i Wisłoki notowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Brynicy i Rudawie, również alarmowych. Od 6 V 
notowano na ogół spadek poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich, poza Wisłą 
na odcinku od Sandomierza po Dęblin, gdzie notowane były wahania poziomu wody na 
skutek przemieszczania się fali wezbraniowej. Jednocześnie w zlewni Wisły po Dęblin,  
w ciągu całego okresu, stany wody były zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  
W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) początkowo obserwowano opadanie stanu wody. Znaczne, lokalne wzrosty 
zanotowano w dniu 4 V, po opadach deszczu. Następnie obserwowano wahania stanu wody 
z przewagą spadków, związane ze spływem wody z górnych części zlewni. Stan wody Wisły 
do ujścia Bzury układał się w strefie wody średniej, poniżej ujścia Bzury utrzymywał się  
w dolnej strefie wody wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Kępie Polskiej  
w dniu 1 i 2 V. Na dopływach omawianego odcinka Wisły stan wody początkowo układał się 
przeważnie w strefie wody średniej, następnie głównie w dolnej strefie wody wysokiej,  
z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. W ostatnim dniu omawianego okresu 
na Wiśle zaczęła formować się fala wezbraniowa. 

Na Bugu po Krzyczew obserwowano dalsze powolne obniżanie się poziomu wody w obrębie 
dolnej części strefy stanów wysokich, przy przekroczonym stanie alarmowym we Włodawie, 
a na pozostałych odcinkach przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.  Jednocześnie, ze 
względu na spływ wód opadowych, na Krznie w Malowej Górze odnotowano wzrost poziomu 
wody z przekroczeniem stanu alarmowego. Na Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano 
wahania stanu wody, związane ze spływem wód z górnej części zlewni, w górnej strefie 
stanów wysokich, przy utrzymującym się przekroczeniu stanu ostrzegawczego we 
Frankopolu i stanu alarmowego w  Wyszkowie. 

W zlewni Narwi stan wód układał się głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej.  
W pierwszych dniach obserwowano opadanie oraz stabilizację stanów wody, przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. W drugiej połowie okresu w dalszym 
ciągu notowano opadanie oraz stabilizację, natomiast w zlewni górnej Narwi oraz lokalnie na 
dopływach Narwi i Biebrzy wystąpiły wzrosty związane ze spływem wód opadowych. Pod 
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koniec okresu nie obserwowano już przekroczeń stanów alarmowych. Na Jegrzni  
w Rajgrodzie w ciągu całego okresu występowały wahania powyżej stanu ostrzegawczego,  
z osiągnięciem stanu alarmowego, wywołane pracą jazu na Jez. Rajgrodzkim. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie spadki stanów wody, lokalnie wahania związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku obserwowana jest stabilizacja 
przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewany jest spadek poziomu wody, 
na ogół w górnej części strefy stanów średnich. W miejscu wystąpienia prognozowanych 
opadów burzowych możliwy jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów 
wysokich. W Krasnymstawie poziom wody będzie się nadal układał powyżej stanu 
ostrzegawczego. 

Na Wiśle poniżej Dęblina przewiduje się początkowo wzrosty, następnie opadanie  stanu 
wody, związane ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza, w strefie wody 
średniej, lokalnie w dolnej strefie wody wysokiej. W rejonie Kępy Polskiej stan wzrośnie do 
stanu okołoalarmowego. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się na ogół 
wahania i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej, lokalnie w dolnej wysokiej i w 
niskiej. Istnieje możliwość lokalnych większych wzrostów, związanych z prognozowanymi 
opadami burzowymi.  

W zlewni Bugu spodziewane są niewielkie spadki poziomu wody przy przekroczonych 
stanach ostrzegawczych na Bugu we Włodawie i Frankopolu, a także stanu alarmowego  
w Wyszkowie oraz na Krznie w Malowej Górze. 

W zlewni Narwi prognozuje się głównie opadanie oraz stabilizację stanów wody, w strefie 
wody wysokiej i średniej. Na Jegrzni w Rajgrodzie przewidywane są wahania stanu wody, 
wywołane regulacją odpływu z Jez. Rajgrodzkiego, z możliwością ponownego osiągnięcia 
stanu alarmowego.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się głównie spadki stanów wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej. Na Kanale Giżyckim 
przewiduje się stabilizację przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry w okresie od 30 IV do 3 V, w związku z ciepłym frontem atmosferycznym, 
wystąpiły opady deszczu. W ciągu dwóch pierwszych dni były to opady małe i umiarkowane, 
lokalnie dość duże, natomiast dwa kolejne dni przyniosły opad o dość dużych i dużych 
sumach dobowych. W ostatnim dniu analizowanego okresu obserwowano lokalnie opady 
burzowe o umiarkowanej wysokości. W dorzeczu Warty w pierwszej połowie omawianego 
okresu zaobserwowano opady deszczu o dużej wysokości. Aktualnie pokrywa śnieżna 
utrzymuje się jedynie lokalnie w szczytowych partiach Karkonoszy w formie płatów.  
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Stany wody górnej i środkowej Odry oraz jej górskich dopływów utrzymywały się głównie  
w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. Na nizinnych dopływach Odry dominowała strefa 
wody wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty i dolnej Odry układały się w strefach wody 
wysokiej, średniej, a lokalnie niskiej. 

W wyniku opadów z pierwszej części omawianego okresu, zarówno na Odrze jak i na 
dopływach, obserwowano istotne dobowe wzrosty stanów wody. Po opadach 2 V na górnej 
Odrze uformowała się fala wezbrania, która na koniec analizowanego okresu znajdowała się 
na odcinku Głogów-Nowa Sól. Na dopływach (głównie nizinnych) duże dobowe wzrosty 
stanów wody zaobserwowano 4 i 5 V. Wystąpiły one przede wszystkim w zlewniach 
Stobrawy, Małej Panwi, Widawy, Baryczy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy. Największe 
dobowe wzrosty zaobserwowano 4 V w zlewni Bystrzycy: na Strzegomce w Bogdaszowicach 
(102 cm), na Czarnej Wodzie w Gniechowicach i na Bystrzycy w Jarnołtowie oraz na Kaczawie 
i Ślęzie (ponad 80 cm). Tak duże wzrosty stanów wody spowodowały liczne przekroczenia 
stanów alarmowych i ostrzegawczych. Po ustaniu opadów stany wody zaczęły się powoli 
stabilizować i opadać, niewielkie wzrosty utrzymują się jeszcze w zlewniach Baryczy i Widawy 
oraz poniżej zbiorników, które w dn. 6-7 V zaczęły zrzucać zretencjonowaną wodę.  
W dorzeczu Warty w pierwszej części analizowanego okresu zaobserwowano spadki stanów 
wody. Następnie po opadach deszczu i zwiększeniu zrzutu ze zbiornika Jeziorsko wystąpiły 
wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych. Na Odrze 
granicznej w całym rozpatrywanym okresie notowano spadki stanów wody. 

Prognoza: 

Odrą środkową poniżej Głogowa przemieszczać się będzie fala wezbrania opadowego przy 
przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na górnej Odrze oraz dopływach górnej  
i środkowej Odry przewiduje się początkowo opadanie stanów wody z możliwością lokalnych 
wzrostów spowodowanych opadami burzowymi. Od połowy tygodnia mogą występować 
wahania stanów wody z tendencją opadającą pod koniec okresu. W zlewni górnej Warty  
w ciągu kolejnych dni spodziewane są spadki stanów wody, na odcinku środkowym do ujścia 
wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty prognozowane są spadki stanów wody, na 
odcinku Odry granicznej wzrosty stanów wody.  

 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały początkowo wiatry z sektora wschodniego, umiarkowane, okresami silne.  
W drugiej połowie okresu obserwowano wiatry z kierunków zmiennych, okresami bardzo 
silne. 

Opady nie występowały prawie w ogóle. Opady atmosferyczne zanotowano dopiero pod 
koniec omawianego okresu w niewielkich ilościach do 1,2 mm. 

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i w ujściowym 
odcinku Odry utrzymywały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach poziomy wody 
utrzymywały się w głównie w strefie stanów średnich. Natomiast w ujściowym odcinku Wisły 
poziom wody układał się strefie stanów wysokich. 
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Na rzekach Przymorza (Rega, Parsęta, Łeba, Reda) stany wody utrzymywały się w strefie 
stanów średnich. Lokalnie, w górnych odcinkach rzek Wieprza, Radew, Słupia, Łupawa  
w strefie stanów niskich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
Przymorza, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim poziomy wody będą stopniowo spadać.  
W ujściowym odcinku Wisły spodziewany jest spadek stanów wody do strefy stanów 
średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 - 7 maja 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 1 - 7 maja 2013 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 1 - 7 maja 2013 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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