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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu analizowanego okresu notowano dodatnie temperatury powietrza w ciągu całej 
doby. Jedynie 15 V na Kasprowym Wierchu temperatura utrzymywała się nieznacznie poniżej 
zera. Notowano przelotne opady deszczu, lokalnie intensywne o charakterze burzowym. 
Pozostałości pokrywy śnieżnej w postaci płatów śniegu występowały już tylko w górnych 
partiach Tatr (Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów, Kasprowy Wierch).  

W zlewni Wisły po Dęblin notowano tendencję spadkową oraz wahania poziomu wody na 
ogół w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie 21 V 
lokalnie w zlewni Raby, Nidy i Kamiennej zaznaczył się wzrost poziomu wody, punktowo do 
dolnej części strefy stanów wysokich, wywołany opadami deszczu o charakterze burzowym. 
Lokalnie w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody był zaburzany pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) w minionym okresie obserwowano głównie obniżanie się stanu wody, 
wahania stanu spowodowane były lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w ostatnim 
dniu omawianego okresu opadami deszczu, lokalnie intensywnymi - w strefie wody dolnej 
wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. Na Wiśle poniżej ujścia Narwi od początku omawianego 
okresu notowano opadanie poziomu wody w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Na 
mazowieckim odcinku Bugu obserwowano opadanie stanu wody w dolnej strefie wody 
wysokiej w pierwszych dniach okresu, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano dalszy spadek poziomu wody w strefie stanów 
średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich, przy przekroczonych stanach 
ostrzegawczych w Dorohusku, Włodawie i Krzyczewie. Dnia 21 V poziom wody układał się 
powyżej stanu ostrzegawczego na Bugu we Włodawie. 

W zlewni Narwi stan wód układał się w strefie wody średniej i wysokiej. W całym 
omawianym okresie obserwowano głównie spadki stanów wody. W drugiej połowie w zlewni 
Supraśli oraz lokalnie w zlewni górnej i środkowej Biebrzy odnotowano nieduże wahania 
wywołane spływem wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie spadki stanów wody, lokalnie zakłócone 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  
w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. W związku  
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, punktowo na dopływach 
Wisły możliwe są krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich  
i na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Lokalnie poziom wody może ulec zaburzeniu 
na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle przewiduje się wahania stanu wody, z tendencją 
spadkową, w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się 
wahania stanu wody, z przewagą spadków, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, 
miejscami w strefie wody niskiej. W związku z prognozowanymi, lokalnie intensywnymi 
(burzowymi) opadami deszczu, w miejscu ich wystąpienia istnieje możliwość lokalnych 
wzrostów poziomu wody, punktowo powyżej stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Bugu po Krzyczew zaznaczy się tendencja spadkowa poziomu wody na granicy 
strefy stanów średnich i wysokich oraz w strefie stanów średnich. Na Bugu we Włodawie 
poziom wody obniży się poniżej stanu ostrzegawczego.  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi prognozuje się głównie opadanie stanów wody,  
w strefie wody wysokiej i średniej. Lokalnie na dopływach górnej i dolnej Narwi oraz lokalnie 
na dopływach Biebrzy możliwe są nieduże wahania po prognozowanych opadach 
atmosferycznych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół spadki zakłócone głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami atmosferycznymi, w strefie wody 
średniej. Na Kanale Giżyckim stabilizacja przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

 
Dorzecze Odry 

W analizowanym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu wystąpiły  
w drugiej jego części, były to małe i umiarkowane opady o natężeniu słabym  
i umiarkowanym, a tylko lokalnie obserwowano dość duże opady burzowe o natężeniu 
silnym. W dorzeczu Warty i Odry tylko pod koniec omawianego okresu zaobserwowano 
wystąpienie niewielkich opadów deszczu. 

Stany wody górnej i środkowej Odry utrzymywały się w strefie wody średniej i wysokiej, pod 
koniec okresu lokalnie w strefie wody niskiej. Stany wody na dopływach górnej i środkowej 
Odry początkowo utrzymywały się w strefie wody wysokiej i średniej, a na koniec okresu  
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty i Odry 
układały się w strefach wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. Zanotowane opady deszczu 
nie miały istotnego wpływu na stany wody. Obserwowano generalnie opadanie stanów 
wody zarówno na Odrze, jak i na dopływach. Odrą środkową przemieszczała się uformowana 
fala wezbraniowa, przy  przekroczonych stanach alarmowych na odcinku Głogów – Nietków, 
poniżej Nietkowa powyżej stanów ostrzegawczych. W całym omawianym okresie notowano 
również podpiętrzenia stanów wody poniżej zbiorników retencyjnych Leśna, Nysa, Turawa, 
Mietków oraz poniżej urządzeń hydrotechnicznych na Kłodnicy i dolnym Bobrze. Na całym 
obszarze zlewni Warty notowano głównie spadki stanów wody. W wyniku zmniejszania 
odpływu na Zbiorniku Jeziorsko następowało zwiększanie spadków stanów wody na 
wodowskazach poniżej Zbiornika. W pierwszej połowie omawianego okresu na Odrze 
granicznej notowano wahania stanów wody, w drugiej wzrosty w wyniku przemieszczania się 
fali wezbraniowej. 

Prognoza: 

Na górnej Odrze oraz dopływach górnej i środkowej Odry przewiduje się powolne opadanie 
stanów wody z możliwością lokalnych wzrostów spowodowanych opadami burzowymi.  
W zlewni Warty i na odcinku Odry granicznej spodziewane są spadki stanów wody.  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora wschodniego, umiarkowane i okresami silne. Pod koniec 
omawianego okresu obserwowano wiatry z kierunków zachodnich, umiarkowane i słabe.  

Podczas pierwszej połowy analizowanego okresu nie notowano opadów deszczu. W drugiej 
jego połowie notowano kilkudziesięciocentymetrowe opady (szczególnie na koniec 
omawianego okresu). Najwyższe sumy dobowe notowane były w dniach 20-21 V  
z wartościami maksymalnymi prawie 40 mm.  

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i ujściowym 
odcinku Odry utrzymywały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach poziomy wody 
utrzymywały się w głównie w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Wisły poziom 
wody układał się głównie w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza (Rega, Parsęta, Łeba, Reda) stany wody utrzymywały się w strefie 
stanów średnich i niskich. Pod koniec omawianego okresu na Redzie i Łebie stany wody 
wzrosły do stanów wysokich.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
oraz na Żuławach Wiślanych poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich. 
Na rzekach wschodniej części Przymorza (Łeba, Reda) spodziewany jest wzrost stanów wody 
lokalnie do strefy stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 15 - 21 maja 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 15 - 21 maja 2013r.) 
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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 - 21 maja 2013r.) 
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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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