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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Tczew najwyższe temperatury powietrza notowano 12 maja (do około 
24˚C, a w części północno-wschodniej do 19˚C). W kolejnych dniach miał miejsce niewielki 
spadek temperatury powietrza i do kooca rozpatrywanego okresu maksymalne temperatury 
utrzymywały się nieznacznie poniżej 20˚C, a w części północno-wschodniej zwykle poniżej 
16˚C. Minimalne temperatury na ogół utrzymywały się powyżej 0˚C, ujemne temperatury 
powietrza notowano lokalnie tylko w nocy w wyższych partiach gór oraz nocami  z 15 na 
16 i z 16 na 17 maja, lokalnie w zlewni Wisły od Dęblina po Tczew. Znaczące opady, zarówno 
o charakterze burzowym jak i ciągłym, które wystąpiły na całym obszarze dorzecza Wisły 
obserwowano 14 maja (najwyższe wartości zanotowano w zlewni Dunajca oraz Sanu). 13 
maja niewielkie opady deszczu wystąpiły jedynie w zlewni Dunajca oraz Sanu. W pozostałych 
dniach nie notowano znaczących opadów deszczu, jedynie 12 maja w zlewni Wisły od 
Dęblina do Tczewa obserwowano opady o dobowych sumach lokalnie powyżej 5 mm. 

Pokrywa śnieżna występowała jedynie w wyższych partiach Tatr. Jednocześnie przez cały 
okres notowano stopniowe jej zanikanie. W dniu 12.05 największa grubośd pokrywy śnieżnej 
została zmierzona w Dolinie Pięciu Stawów i wyniosła 33 cm z przerwami w pokrywie. 

W omawianym okresie stan wody w zlewni Wisły po Tczew układał się w strefie stanów 
średnich i niskich, jedynie na Kanale Giżyckim oraz miejscami w zlewni Pilicy w strefie stanów 
wysokich. Obserwowano na ogół stabilizację oraz spadki stanu wody, lokalnie w zlewni Wisły 
od Dęblina do Tczewa zakłócone pracą urządzeo hydrotechnicznych. Wzrosty wywołane 
spływem wód opadowych odnotowano jedynie 14 maja w zlewni Dunajca, Popradu, Sanu, 
lokalnie w zlewni Wisłoka oraz od 13 do 16 maja, lokalnie na dopływach Biebrzy i w zlewni 
Supraśli. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej. W ciągu 
tygodnia obserwowano przeważnie opadanie stanu wody, lokalnie odnotowano też wahania 
wywołane pracą urządzeo hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych 3 dni na Wiśle po Dęblin, notowane będą wahania poziomu 
wody w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowany jest wzrost 
poziomu wody w strefie stanów średnich, a miejscami w strefie stanów wysokich, wywołany 
prognozowanymi, ciągłymi opadami deszczu. W miejscu wystąpienia prognozowanych 
opadów burzowych, spodziewany jest gwałtowny ale krótkotrwały wzrost poziomu wody do 
strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody – do ujścia 
Narwi w strefie wody niskiej, poniżej ujścia Narwi w trefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na 
dopływach omawianego odcinka Wisły (w tym w zlewni Narwi i Bugu) przewiduje się 
stabilizację, lokalne wahania, także z tendencją wzrostową, związane z prognozowanymi 
opadami deszczu o charakterze burzowym a także pracą urządzeo hydrotechnicznych – na 
ogół w strefie wody średniej i niskiej. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanów wody w strefie 
wody średniej i niskiej. Lokalnie możliwe większe wzrosty, wywołane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami, również o charakterze burzowym. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry najwyższe opady wystąpiły w pierwszej dobie tj. 12 
maja. Były to opady o słabym i umiarkowanym, miejscami silnym natężeniu.  Objęły swym 
zasięgiem głównie zachodnią częśd zlewni. W trzeciej oraz piątej dobie występowały lokalne 
opady o słabym natężeniu. W pozostałe dni opadów nie notowano. W ciągu całego 
omawianego okresu w szczytowych partiach Karkonoszy utrzymywała się pokrywa 
śnieżna w postaci płatów. W dorzeczu Warty i Odry granicznej niewielkie opady deszczu 
występowały na prawie całym obszarze. Największe opady zaobserwowano w zlewni dolnej 
Warty i Odry granicznej. Największy opad  wystąpił w Trzciosku-Zdroju (Rurzyca).  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody 
niskiej i średniej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej, 
lokalnie wysokiej i niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody 
niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu całego analizowanego okresu przeważał 
przebieg wyrównany i niewielkie wahania stanów wody. Na skanalizowanym odcinku Odry 
oraz na odcinku poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, stany wody ulegały wahaniom 
wywołanym pracą jazów i urządzeo piętrzących. W zlewniach dopływów Odry, lokalnie 
notowano wahania stanów wody wynikające z gospodarki wodnej na zbiornikach oraz pracy 
urządzeo hydrotechnicznych. Największe zmiany zostały zaobserwowane na: Kłodnicy, 
Dramie, Bystrzycy, Widawie, Baryczy, Bobrze i Kwisie oraz w zlewni Nysy Łużyckiej. W prawie 
całej zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Natomiast lokalnie, na 
dopływach Warty notowano wzrosty stanów wody, które spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeo hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wahania 
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w związku z prognozowanymi opadami deszczu, przewidywane są 
wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, a także na górnej 
Odrze. Na Odrze środkowej początkowo dominowad będzie opadanie stanów wody oraz 
wahania wywołane pracą urządzeo piętrzących. W zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem południowym i południowo-wschodnim dominowały słabe i umiarkowane, 
lokalnie silne i porywiste - w środkowej części wybrzeża, wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 24°C, notowano 12 maja w zachodniej części 
omawianego obszaru, natomiast najniższe temperatury (poniżej 3°C) rejestrowano między 
15 a 16.05.  

Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. Największe sumy dobowe opadu 
zarejestrowano 12 maja. 

Podczas omawianego okresu na Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Wybrzeżu RP oraz na Żuławach notowano głównie wahania w strefie stanów 
średnich. Lokalnie, po zmianie siły wiatru, notowano wzrosty i oscylację poziomów wody 
między strefą stanów średnich i wysokich. Na rzekach Przymorza oraz na stacjach 
zlokalizowanych na rzece Inie poziomy wód wahały się głównie w strefie stanów 
średnich i niskich.  

Prognoza: 

W najbliższych dniach poziomy wody na całym Wybrzeżu, na Zalewie 
Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Żuławach i rzekach 
Przymorza będą wahały się w strefie stanów średnich oraz niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 12 maja - 19 maja 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 12 maja - 19 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 12 maja - 19 maja 2015 r.) 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Rzepka (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznao) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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