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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano stopniowy wzrost temperatury powietrza. Początkowo, 
lokalnie (w nocy) występowały jeszcze ujemne temperatury powietrza. Pod koniec tygodnia 
na całym obszarze przez całą dobę obserwowano dodatnią temperaturę powietrza sięgającą 
maksymalnie 26°C. Lokalne opady deszczu (o charakterze konwekcyjnym) notowano jedynie 
w dniu 26 IV. W pozostałych dniach opady atmosferyczne nie wystąpiły. Pokrywa śnieżna 
obserwowana była jedynie w Tatrach, przy czym notowano stopniowe jej zanikanie (w dniu 
28 IV największa grubość pokrywy śnieżna wystąpiła na Kasprowym Wierchu – 130cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wzrost maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza, która pod koniec okresu przekraczała 25°C. W godzinach nocnych 
temperatury ujemne występowały miejscami w pierwszej połowie okresu. Mijający okres 
do 25 IV był bezopadowy, 26 i 27 IV lokalnie notowano przelotne opady deszczu.  

Na Wiśle po Dęblin notowano tendencję spadkową lub wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły 
na ogół notowano tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie na tatrzańskich dopływach Dunajca 
(w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej) oraz lokalnie (26 IV) w miejscu wystąpienia opadów 
deszczu obserwowano wahania poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. Lokalnie 
poziom wody w zlewni Wisły po Dęblin zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano opadanie i stabilizację stanu wody 
w strefie wody średniej, miejscami w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu 
Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w zlewni Biebrzy poniżej średniej niskiej wody z wielolecia, natomiast na Kanale Giżyckim 
oraz w zlewni Pilicy w dolnej strefie wody wysokiej. Na Kanale Giżyckim w ciągu całego 
okresu, a okresowo też na Pilicy w Sulejowie, utrzymywało się przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej, na górnej Łynie początkowo poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Obserwowano 
przeważnie tendencję spadkową stanu wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W dniu 28 IV w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są opady deszczu o charakterze 
ciągłym oraz burzowym. W związku z tym w zlewniach: Przemszy, Małej Wisły i Soły w dniach 
28 oraz 29 IV spodziewane są wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich oraz 
do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów 
ostrzegawczych, a punktowo (w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów) 
alarmowych. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin zaznaczą się ogół wzrosty poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a lokalnie (w miejscu wystąpienia opadów burzowych) do 
dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
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W pozostałych dniach spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody w strefie 
stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Na Wiśle po Dęblin, 
w wyniku spływu wód z prognozowanych opadów deszczu, zaznaczy się wzrost poziomu 
wody w strefie stanów średnich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni 
Narwi i zlewni Bugu) przewiduje się początkowo opadanie stanu wody, a pod koniec okresu 
prognostycznego, na odcinku do ujścia Narwi, wzrosty związane ze spływem wody opadowej 
z górnych części zlewni w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły przewiduje się wahania stanu wody związane 
z przemieszczaniem się wody opadowej w zlewniach oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, w zlewni Pilicy lokalnie w strefie wody 
wysokiej. W Sulejowie na Pilicy prognozuje się okresowo przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. 

W zlewni Bugu po Krzyczew zaznaczy się tendencja wzrostowa poziomu wody w obecnych 
strefach, natomiast poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację stanu wody w strefie wody 
średniej, lokalnie w niskiej. 

W zlewni Narwi prognozuje się na ogół wzrosty i wahania wywołane spływem wód 
opadowych, głównie w strefie wody średniej. Na Kanale Giżyckim w Giżycku nieznaczne 
wahania w dolnej strefie stanów wysokich przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się początkowo wzrosty, ostatniej doby 
przeważnie wahania z przewaga spadków, głównie w strefie wody średniej, wywołane 
spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady wystąpiły w ostatnich trzech dobach, przy czym 
w dwóch pierwszych były to opady o charakterze burzowym, natomiast ostatniej doby 
obserwowany był opad ciągły, frontalny. Sumy dobowe tych opadów mieściły się 
w przedziale wartości od małych do dość dużych (20 mm). Temperatura była niemal przez 
cały okres dodatnia, co przyczyniało się do zanikania pokrywy śnieżnej, która występuje 
jeszcze w najwyższych partiach dorzecza Odry w Beskidach (pokrywa nieciągła) oraz 
w Karkonoszach (do 24 cm). W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu występowały 
w jedynie w dwóch ostatnich dniach, a największy opad o charakterze burzowym wystąpił 
w Łasku (Grabia).  

Na górnej i środkowej Odrze oraz w zlewniach dopływów stany wody utrzymywały się 
w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej i górnej Nysy 
Kłodzkiej w strefie stanów wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w większości 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody 
średniej, lokalnie wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez większość okresu stany wody opadały lub ulegały 
niewielkim wahaniom. Większe wahania występowały w całym okresie na wodowskazach 
będących pod bezpośrednim oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych na: Odrze 
(szczególnie poniżej Brzegu Dolnego), na Witce, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Bobrze, Widawie 
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oraz Kłodnicy. Lokalne, chwilowe wzrosty stanów wody spowodowane opadami 
atmosferycznymi obserwowano w trzech ostatnich dobach, szczególnie w zlewniach górskich 
i podgórskich. Największe z nich wystąpiły w zlewniach górnego Bobru, Nysy Łużyckiej oraz 
Bystrzycy. W prawie całej zlewni Warty i na Odrze granicznej występowały spadki 
i stabilizacja stanów wody. Lokalnie w zlewni Warty po opadach deszczu zanotowano 
niewielkie wzrosty stanów wody. Wahania na niektórych posterunkach Warty i dopływach 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
zanotowano spadki stanów wody, a od drugiej części – od Widuchowej wzrosty stanów wody 
spowodowane oddziaływaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby będą występować gwałtowne, znaczne wzrosty stanów wody 
z możliwymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, szczególnie na w zlewniach górnej 
Odry i w zlewniach dopływów na południowym wschodzie Opolszczyzny. W ciągu 
następnych dni stany wody będą ulegały znacznym wahaniom spowodowanymi 
przemieszczaniem się wód opadowych w dół zlewni. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty 
prognozowane są wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i słabe 
wiatry z sektora zachodniego. W pierwszej połowie i na początku drugiej połowy okresu były 
to głównie wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego, natomiast pod koniec 
okresu – wiatry z kierunku północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 22°C notowano w drugiej połowie okresu, głównie 
we wschodniej części obszaru, natomiast najniższe temperatury (do niemal -2°C) 
rejestrowano 22 IV.  

Opady występowały w niewielkiej ilości. Największe opady dobowe (powyżej 10 mm) 
notowano w drugiej połowie, we wschodniej części obszaru.  

Na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Wybrzeżu notowano głównie 
wahania w strefie stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wód 
oscylowały między strefa stanów średnich a wysokich. Na rzekach Przymorza poziomy wód 
wahały się głównie w strefie stanów średnich i niskich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody na całym Wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim będą 
wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie na Żuławach i na Zalewie Wiślanym w strefie 
stanów wysokich, z tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza przewiduje się dalsze 
wahania poziomów wody w strefie stanów średnich oraz niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 21 kwietnia - 28 kwietnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 21 kwietnia - 28 kwietnia 2015 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 21 kwietnia - 28 kwietnia 2015 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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