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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu notowano na ogół dodatnie temperatury powietrza w ciągu 
całej doby. Lokalnie jedynie w Tatrach obserwowano w nocy spadek temperatury powietrza 
poniżej zera. Notowano 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 dniu 28 maja 
na Kasprowym Wierchu, po opadach z ostatniej doby, zaobserwowano pokrywę ciągłą  
o grubości 1 cm. 

Na Wiśle po profil w Dęblinie w analizowanym tygodniu obserwowano wahania stanu wody, 
głównie w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin (oprócz zlewni Wieprza) 
notowano lokalny wzrost stanu wody, wywołany głównie opadami atmosferycznymi oraz 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się przeważnie w strefie stanów 
średnich oraz na granicy stanów średnich i niskich. Lokalnie po opadach stan wody wzrastał 
do dolnej części strefy stanów wysokich. Ostatniego dnia na skutek opadów o charakterze 
ciągłym obserwowano wzrost stanu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części 
strefy stanów wysokich (głównie w zlewniach świętokrzyskich dopływów Wisły, a także  
w zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka) z punktowym przekroczeniem stanu alarmowego. W zlewni 
Wieprza do dnia 24 maja obserwowano tendencję spadkową w strefie stanów średnich. Po 
utrzymujących się opadach, o charakterze ciągłym, od dnia 25 maja w zlewni Wieprza 
obserwowany jest wzrost stanu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z lokalnym 
przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a na Wieprzu w Krasnymstawie także 
przekroczeniem stanu alarmowego. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) początkowo obserwowano wahania stanu wody z przewagą spadków  
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i dolnej wysokiej. Następnie po opadach deszczu 
notowano głównie wzrosty stanu, miejscami znaczne, w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych i przekroczeniem stanu 
alarmowego na Liwcu. Notowano również większe wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – wystąpiły one na dolnej Wiśle i niektórych dopływach Wisły. 

W zlewni Bugu po Krzyczew w pierwszych dniach obserwowano spadek poziomu wody  
w strefie stanów średnich oraz lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich, przy 
przekroczonym stanie ostrzegawczym we Włodawie (22 i 23 V). W drugiej połowie 
omawianego tygodnia, na skutek intensywnych opadów deszczu obserwowano wzrost stanu 
wody w całej zlewni na granicy strefy stanów średnich i wysokich, a także w dolnej części 
strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Bugu w Dorohusku  
i Włodawie. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody przekroczył stan alarmowy. 

W zlewni Narwi stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. W pierwszej 
połowie omawianego okresu obserwowano głównie spadki oraz stabilizację stanów wody. 
Lokalnie na dopływach górnej i dolnej Narwi wystąpiły nieznaczne wahania oraz wzrosty po 
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opadach deszczu.  W drugiej połowie w zlewni Narwi notowano przeważnie wzrosty stanów 
wody na skutek spływu wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano wzrosty oraz wahania stanów wody na skutek spływu wód opadowych oraz 
pracy urządzeń hydrotechnicznych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku obserwowana jest 
stabilizacja przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

Prognoza: 

Na Wiśle od ujścia Wisłoki po Dęblin będzie obserwowany wzrost stanów wody w strefie 
stanów średnich. Powyżej ujścia Wisłoki spodziewane są wahania stanu wody na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. Lokalnie poziom wody może ulec zaburzeniu na skutek pracy 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Na dopływach Wisły po Dęblin w ciągu najbliższej doby wzrost stanu spodziewany jest  
w zlewni Przemszy, w zlewniach jej świętokrzyskich dopływów, w zlewni Wieprza oraz 
lokalnie w zlewni Sanu w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich  
i wysokich z możliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych na skutek spływu 
wód opadowych. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin i ich odcinkach 
spodziewana jest stabilizacja bądź spadek stanu wody, na ogół w strefie stanów średnich, 
lokalnie niskich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wzrosty stanu wody związane 
głównie ze spływem wód opadowych z górnych części zlewni, na ogół w strefie wody 
średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się wahania stanu wody 
związane ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu, głównie  
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, z lokalnymi przekroczeniami stanów 
ostrzegawczych i stanu alarmowego na Liwcu. W związku z prognozowanymi opadami 
burzowymi, w miejscu ich wystąpienia istnieje możliwość lokalnych większych wzrostów 
poziomu wody.  

W zlewni Bugu po Krzyczew zaznaczy się dalszy wzrost poziomu wody w górnej części strefy 
stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich, przy obecnie przekroczonych 
stanach ostrzegawczych i alarmowych.  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi prognozuje się głównie wahania, lokalnie wzrosty 
stanów wody, w strefie wody średniej i wysokiej, na skutek spływu wód opadowych oraz 
prognozowanych opadów atmosferycznych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie wzrosty stanów wody, 
związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami 
atmosferycznymi, w strefie wody średniej. Na Kanale Giżyckim stabilizacja przy osiągniętym 
stanie ostrzegawczym. 
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Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu omawianego okresu lokalnie występowały 
opady atmosferyczne, początkowo o małej i umiarkowanej wysokości, stopniowo zanikające 
w kolejnych dniach. Jedynie w ostatnim dniu opady bardziej znaczące - o dość dużej i dużej 
wysokości, o umiarkowanym i lokalnie silnym natężeniu. W szczytowych partiach Sudetów 
pod koniec omawianego okresu wystąpiły opady śniegu, w wyniku których utworzyła się 
nietrwała pokrywa śnieżna. W dorzeczu dolnej Odry i Warty również obserwowano opady 
deszczu, ostatniego dnia o dużej wysokości. 

Stany wody górnej i środkowej Odry utrzymywały się w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się przeważnie  
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stany wody w zlewni dolnej Odry i Warty 
układały się w strefach wody wysokiej i średniej,  lokalnie niskiej. 

W ciągu omawianego okresu zarówno na Odrze jak i jej głównych dopływach obserwowano 
na ogół opadanie stanów wody lub ich nieznaczne wahania. Niewielkie wzrosty stanów wody 
wystąpiły po opadach w pierwszej części omawianego okresu oraz w związku z opadami 
ostatniego dnia. Większe wahania stanów wody były notowane poniżej zbiorników 
retencyjnych na Bystrzycy i Nysie Kłodzkiej, a także poniżej innych urządzeń 
hydrotechnicznych na środkowej Odrze, Kłodnicy, Baryczy i Bobrze.  W zlewni dolnej Odry  
i Warty notowano na ogół spadki stanów wody w wyniku zmniejszania odpływu ze zbiornika 
Jeziorsko. W ostatnim dniu rozpatrywanego okresu po wystąpieniu intensywnych opadów 
deszczu zaznaczyły się wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej notowano spadki stanów 
wody, jedynie na stacji znajdującej się pod wpływem cofki wystąpiły wahania stanów wody. 

Prognoza: 

Na górnej i środkowej Odrze prognozowane są wahania stanów wody, na Odrze granicznej 
na ogół spadki. W związku z obserwowanymi i prognozowanymi w ciągu najbliższych dni 
opadami deszczu mogą wystąpić kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty stanów wody, 
szczególnie na górskich i podgórskich dopływach Odry. W zlewni Warty spodziewane są 
wzrosty stanów wody, a następnie spadki.  
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z  sektora północnego i północno-wschodniego, umiarkowane i okresami 
silne.  

Opady deszczu występowały codzienne, z wartościami od ilości śladowych do kilkudziesięciu 
milimetrów na dobę. Najbardziej  intensywne opady o charakterze burzowym wystąpiły na 
Pomorzu  zachodnim i środkowym w dniach 25-26 V, z najwyższymi sumami  dobowymi do 
około 30 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, lokalnie wysokich. W ujściowym 
odcinku Wisły poziom wody układał się strefie stanów wysokich. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się następująco: na Parsęcie w strefie 
stanów średnich, na Radwi, Wieprzy, Łupawie, Raduni w strefie stanów średnich, lokalnie 
niskich. Na Łebie i Redzie utrzymują się stany średnie, lokalnie stany wysokie.  

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 Przymorza stany wody utrzymywać się będą w strefie stanów średnich, lokalnie 
w górnych odcinkach  w strefie stanów niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie  22 - 28 maja 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie  22 - 28 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  22 - 28 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Anna Śmiech (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu  - SHO Poznań) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu)   
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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