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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin do 9 V w ciągu dnia temperatury powietrza były wyrównane 
i dochodziły do wartości 20˚C. Najwyższe temperatury do około 25˚C notowane były 
pierwszego dnia okresu. W ostatnich dwóch dniach zanotowano niewielki spadek 
temperatury powietrza. Lokalnie (tylko w nocy) w wyższych partiach gór notowano ujemne 
temperatury powietrza. Znaczące opady, zarówno o charakterze burzowym jak i ciągłym, 
wystąpiły na całym obszarze w dniach 6 i 10 V. W dniu 9 V opady notowano na terenie śląska 
i małopolski. W pozostałych dniach niewielkie opady deszczu notowano jedynie lokalnie. 
Pokrywa śnieżna występowała tylko w wyższych partiach Tatr, przy czym notowano 
stopniowe jej zanikanie (w dniu 12 V największa grubość pokrywy śnieżnej została 
pomierzona w Dolinie Pięciu Stawów i wyniosła 64 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew zarówno w dzień, jak i w nocy notowano dodatnie 
temperatury powietrza. Obserwowano tendencję spadkową maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza z najwyższymi wartościami, przekraczającymi lokalnie 20°C 
na początku okresu. Na obszarze notowano opady o charakterze przelotnym oraz ciągłym 
w tym opady burzowe. Dobowe sumy opadów miejscami przekraczały 20 mm.  

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody, wywołane spływem 
wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie stanów średnich. 
Dnia 5 V na rzekach w całej zlewni Wisły po Dęblin notowano stabilizację bądź spadek 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Na skutek opadów, które wystąpiły 6 V 
notowano wzrost poziomu wody na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin w strefie stanów 
średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Na Brynicy w Szabelni 
krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy. W pozostałych dniach lokalnie 
notowano wzrosty, na skutek spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń 
hydrotechnicznych, głównie w strefie stanów średnich. Jedynie na tatrzańskich dopływach 
Dunajca wahania występowały w dolnej części strefy stanów wysokich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie 
stanu, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, 
lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni 
Narwi i zlewni Bugu) w pierwszej części okresu obserwowano: na dopływach do zbiornika 
we Włocławku wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych z górnych części 
zlewni i z pracą urządzeń hydrotechnicznych, na dopływach do zbiornika we Włocławku 
stabilizację stanu wody. W drugiej części obserwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu 
wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie 
wody średniej i niskiej, miejscami w zlewni Pilicy w strefie wody wysokiej, z utrzymującym się 
w Sulejowie przekroczeniem stanu ostrzegawczego. 

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, początkowo 
na Narwi w Strękowej Górze, lokalnie w zlewni Biebrzy oraz na górnej Łynie poniżej średniej 
niskiej wody z wielolecia. Na Kanale Giżyckim notowano wahana stanu wody w dolnej strefie 
wody wysokiej na granicy stanu ostrzegawczego. Pierwszego dnia okresu w zlewni Narwi 
obserwowano stabilizację oraz opadanie stanów wody. W dniach 7-8 V wystąpiły wzrosty 
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oraz wahania związane ze spływem wód opadowych. W pozostałych dniach okresu w zlewni 
Narwi notowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody, lokalnie wahania i wzrosty 
wywołane przemieszczaniem wody w zlewni. 

W zlewni Bugu po Krzyczew na ogół notowano wahania poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i niskich. Od 7 V przez Bug przemieszczała się fala uformowana na skutek 
opadów deszczu, także na granicy strefy stanów średnich i niskich, która ostatniego dnia 
dotarła do stacji Włodawa. W dniach 7 i 8 V wzrosty w strefie stanów średnich zaznaczyły się 
także na dopływach Bugu. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano: na Bugu 
stabilizację stanu wody, na jego dopływach wahania, związane ze spływem wód opadowych 
w strefie wody średniej i niskiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej, a na górnej Łynie 9 i 10 V poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu tygodnia 
obserwowano przeważnie wahania stanu wody, na ogół z tendencją spadkową, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Jedynie 7-8 V wystąpiły głównie wzrosty oraz wahania 
związane ze spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin notowane będą wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowana będzie stabilizacja 
bądź spadki poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. Jedynie lokalnie możliwe są 
wzrosty poziomu wody na skutek prognozowanych opadów deszczu. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację stanu wody w strefie 
wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się 
na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej. Stefa wody wysokiej wystąpi miejscami 
w zlewni Pilicy oraz na Kanale Giżyckim w Giżycku, gdzie zaznaczą się nieznaczne wahania 
na granicy stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanów wody, lokalnie 
z tendencją wzrostową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych na ogół w strefie wody 
średniej, lokalnie dolnej wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry wystąpiły opady małe i umiarkowane w pierwszej, 
drugiej i piątej dobie okresu. Również w piątej dobie w wyniku opadów burzowych 
rejestrowano lokalnie, w zlewni Nysy Kłodzkiej opady dość duże. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady deszczu za wyjątkiem ostatniego dnia, występowały w całym okresie, 
a największy opad o charakterze burzowym wystąpił w Kręciwilku (zlewnia Warty). 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej 
i niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanu alarmowego i ostrzegawczego włącznie. Na Odrze 
granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 
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W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez większość okresu stany wody miały przebieg 
wyrównany i ulegały niewielkim wahaniom. Opady w pierwszej części okresu spowodowały 
wzrosty stanów wody na górnej Odrze, Olzie, Nysie Kłodzkiej, Bobrze i Nysie Łużyckiej 
sięgające kilkudziesięciu centymetrów na Odrze i kilkunastu centymetrów w zlewniach 
dopływów. W kolejnych dobach na Odrze występowały wahania stanów wody, związane 
z przemieszczania się wezbrania. W ciągu całego okresu lokalnie miały miejsce wahania 
stanów wody, wynikające z pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz z gospodarki wodnej 
na zbiornikach. Największe zmiany dobowe dotyczyły zlewni: Kłodnicy, Psiny, Nysy Kłodzkiej, 
Bystrzycy, Baryczy, Widawy, dolnego Bobru, Kwisy oraz górnej Nysy Łużyckiej. W prawie całej 
zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Jedynie po opadach deszczu 
notowano w zlewni górnej i dolnej Warty wzrosty stanów wody. Natomiast lokalnie, 
na dopływach Warty, notowano znaczne wzrosty stanów wody, które spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wahania 
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze prognozowane jest opadanie stanów wody. 
Na Odrze środkowej do profilu Głogów przewiduje się wahania stanów wody związane 
z pracą stopni wodnych. Poniżej Głogowa do Słubic prognozowane jest opadanie stanów 
wody. W zlewniach dopływów zarówno górnej jak i środkowej Odry przewiduje się przebieg 
wyrównany stanów wody oraz niewielkie opadanie. W zlewniach górskich możliwe 
są niewielkie wzrosty i wahania stanów wody wywołane prognozowanymi opadami 
burzowymi. Stany wody pozostaną w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą się 
utrzymywały na pograniczu wody niskiej i średniej.  

W zlewni Warty prognozowane są spadki stanów wody. Na Odrze granicznej w pierwszej 
części wzrosty stanów wody, a następnie spadki. 

 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i słabe 
wiatry z sektora południowego.  

Najwyższe temperatury przekraczające 22°C notowano 5 i 7 V we wschodniej części obszaru, 
natomiast najniższe temperatury (poniżej 3°C) rejestrowano 11 i 9 V na środkowym 
wybrzeżu.  

Opady atmosferyczne występowały codziennie. Największe sumy dobowe opadu 
zarejestrowano na stacji Szczecin w zachodniej części obszaru (niemal 18 mm).  

Na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Wybrzeżu oraz 
na Żuławach notowano głównie wahania w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza 
oraz na stacjach zlokalizowanych na rzece Inie poziomy wód wahały się głównie w strefie 
stanów średnich i niskich. 
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Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody na całym Wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Żuławach i rzekach Przymorza będą 
wahały się w strefie stanów średnich oraz niskich, z niewielką tendencją wzrostową.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 5 maja - 12 maja 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 5 maja - 12 maja 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 5 maja - 12 maja 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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Przygotowanie danych  
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Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marcin Wdowikowski (BPH we Wrocławiu) 
Marek Soliwoda (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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