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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w okresie 12-16 IV następowało 
stopniowe ocieplenie. Maksymalna dobowa temperatura powietrza lokalnie przekraczała 
20˚C. W kolejnych dniach 17-19 IV obserwowano ochłodzenie. Punktowo (w Tatrach) 
minimalna temperatura powietrza przyjmowała wartości ujemne. W zlewni Wisły po Dęblin 
oraz Bugu po Krzyczew opady deszczu notowano niemal przez cały analizowany okres. 
Najintensywniejsze opady (ciągłe oraz przelotne) zarejestrowano 12-14 IV oraz 17 IV. 
Charakteryzowały się one na ogół słabym i umiarkowanym natężeniem, a punktowo  
(w miejscu pojawiających się burz) występowały deszcze ulewne. Dnia 15, 16 i 18 IV opadów 
nie notowano bądź miały one znacznie mniejszą wysokość (do 10 mm). W ciągu całego 
opisywanego okresu obserwowano topnienie pokrywy śnieżnej zalegającej jedynie  
w Tatrach. 19 IV jej największa grubość została odnotowana na Kasprowym Wierchu (84 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew wraz z Bugiem poniżej Krzyczewa w omawianym 
okresie maksymalna temperatura powietrza była dodatnia, z najwyższymi wartościami  
w drugiej połowie okresu, sięgającymi miejscami około 24˚C. Minimalna dobowa 
temperatura powietrza była na ogół dodatnia, jedynie lokalnie 15 i 19 IV obserwowano  
jej spadki poniżej 0˚C. Na przeważającej części obszaru obserwowano przelotne, lokalnie 
intensywne opady deszczu, również o charakterze burzowym o największych sumach 
dobowych 12, 16 i 17 IV.  

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody, przy ogólnej tendencji wzrostowej. 
Poziom wody na Wiśle po Dęblin układał się w strefie stanów średnich, początkowo  
w jej dolnej części, a pod koniec (na odcinku poniżej ujścia Dunajca) w górnej części strefy 
stanów średnich. W trakcie całego rozpatrywanego okresu w zlewniach karpackich 
dopływów Wisły, w zlewni Przemszy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły  
na terenie woj. małopolskiego, obserwowano na ogół krótkotrwałe, a miejscami gwałtowne 
wzrosty poziomu wody (w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów 
wysokich). Związane były one z opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  
Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin, obserwowano przeważnie tendencję spadkową, 
bądź nieznaczne wahania poziomu wody w strefie stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano przeważnie stabilizację stanu 
wody. Miejscami wystąpiły wzrosty związane z przemieszczaniem wód opadowych z górnej 
części zlewni - w strefie wody średniej, lokalnie na środkowej Wiśle w strefie wody niskiej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano stabilizację poziomu wody, miejscami zaburzoną pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i dolnej wysokiej.  
W Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej w pierwszej połowie omawianego okresu 
obserwowano niewielkie, kilkucentymetrowe przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Na środkowej 
i dolnej Narwi, na Pisie oraz w środkowej i dolnej zlewni Biebrzy w ciągu całego okresu 
obserwowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody. W zlewniach górnej Narwi, górnej 
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Biebrzy oraz na dopływach dolnej Narwi notowano wahania i wzrosty, lokalnie do dolnej 
strefy wody wysokiej, wywołane spływem wód opadowych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku 
obserwowano powolną tendencją wzrostową przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

W zlewni Bugu obserwowano początkowo wzrosty poziomu wody. W drugiej połowie 
analizowanego okresu notowano stabilizację oraz nieznaczne wahania, głównie w strefie 
stanów średnich. Na Krznie w Malowej Górze w pierwszej części opisywanego okresu 
zaznaczył się wzrost poziomu wody (z przekroczeniem stanu ostrzegawczego), a pod koniec 
jego stabilizacja. 

 W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej  
i niskiej. W ciągu omawianego okresu notowano wahania stanu wody, lokalnie z tendencją 
wzrostową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle spodziewane są wahania poziomu wody, związane  
z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni oraz z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły (wraz  
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) prognozuje się opadanie lub stabilizację poziomu wody  
w strefie stanów średnich, punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie 
przewiduje się wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
spływem wód opadowych. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się obniżał, przy 
przekroczonym nadal stanie ostrzegawczym. Na Kanale Giżyckim w Giżycku przewidywana 
jest stabilizacja przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania stanu wody, lokalnie  
z tendencją spadkową, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu notowano w niemal całym 
analizowanym okresie. Pierwszego dnia i w końcu okresu zanotowano opady o małej  
i umiarkowanej wysokości o zasięgu lokalnym i natężeniu słabym. W pozostałym czasie 
opady deszczu wystąpiły na cały obszarze, były to opady o umiarkowanej, dość dużej i dużej 
wysokości i natężeniu słabym i umiarkowanym, a lokalnie silnym. Pokrywa śnieżna 
utrzymywała się jedynie na Śnieżce, a jej grubość systematycznie się zmniejszała. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu obserwowano w dniach  
od 12 do 18 kwietnia. Największe sumy opadów wystąpiły w drugiej części omawianego 
okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano w Chrząstowie (Noteć) 19,4 mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się początkowo w strefie wody niskiej i średniej, 
natomiast w drugiej połowie okresu tylko w strefie wody średniej. Na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej na początku okresu stany wody utrzymywały się w strefie 
wody średniej i lokalnie niskiej, a pod koniec okresu tylko w strefie wody średniej. Poniżej 
stopnia wodnego w Brzegu Dolnym do Ścinawy początkowo notowano strefę wody niskiej,  
a od połowy okresu strefę wody średniej. Na odcinku od Głogowa do Słubic początkowo 
utrzymywała sie strefa wody średniej, a w końcu okresu strefa wody wysokiej. W zlewniach 
dopływów Odry w pierwszej części okresu stany wody układały się przeważnie w strefie 
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wody średniej oraz lokalnie w strefie wody niskiej i wysokiej. W połowie okresu opady 
deszczu spowodowały wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich z przewagą strefy 
średniej.  

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

Na górnej Odrze, na początku analizowanego okresu obserwowano spadki stanów wody, 
później w wyniku opadów deszczu obserwowano wyraźną tendencję wzrostową. Pod koniec 
okresu stany wody opadały. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej występowały  
na ogół wahania stanów wody początkowo przy tendencji wzrostów, a następnie przy 
tendencji opadania. Większe zmiany notowano poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej, związane  
ze zmiennym odpływem ze zbiornika Nysa oraz poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
Na odcinku Odry swobodnie płynącej w pierwszym dniu notowano większe wzrosty stanów 
wody (do 40 cm) na całym odcinku. Od połowy okresu zmiany stanów wody były niewielkie, 
większe wzrosty zanotowano na odcinku Malczyce-Ścinawa. Pod koniec okresu spadki 
stanów wody notowano na odcinku Malczyce-Ścinawa, poniżej notowano wzrosty. 

W zlewniach górnej Odry większe wzrosty zanotowano w środkowej części okresu, następnie 
stany wody stabilizowały się i pod koniec okresu powoli opadały. Na dopływach Odry 
środkowej swobodnie płynącej początkowo obserwowano spadki stanów wody i wyrównany 
przebieg, potem w wyniku opadów zanotowano większe wzrosty stanów wody i lokalnie 
notowano osiągnięcia i przekroczenie stanów ostrzegawczych (zlewnie Kaczawy i Baryczy).  
W ostatnim dniu okresu obserwowano już na ogół tendencję spadkową.  

W zlewni górnej Warty występowały głównie spadki oraz stabilizacja stanów wody, jedynie 
po wystąpieniu większych opadów obserwowano wzrosty na dopływach. Na odcinku Warty 
poniżej zbiornika Jeziorsko po cyklicznych zmianach zwiększania odpływu, wystąpiły wzrosty 
stanów wody. Na dopływach przeważały wahania stanów wody spowodowane lokalnymi 
opadami deszczu oraz oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry możliwe są wahania 
stanów wody z tendencją opadania. Większe zmiany spodziewane są lokalnie, na odcinkach 
rzek będących w zasięgu działania urządzeń piętrzących i zbiorników retencyjnych. 

W ciągu kolejnych dni prognozowane są spadki stanów wody na obszarze górnej i środkowej 
Warty do wodowskazu Poznań. Poniżej, aż do ujścia Warty niewielkie wzrosty. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic, przewiduje się wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora północnego. W drugiej 
połowie przeważały umiarkowane i lokalnie silne wiatry z kierunku południowego  
i południowo-zachodniego. 
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Na początku drugiej połowy minionego tygodnia notowano najwyższe wartości temperatury 
powietrza, dochodzące do niemal 19°C (wschodnia część obszaru). Najniższe wartości 
temperatury, nie przekraczające 1°C, zarejestrowano 15 IV na stacjach: Hel, Świnoujście, 
Szczecin i Resko-Smólsko. 

Opady atmosferyczne rejestrowano niemal każdego dnia, ze zróżnicowanym natężeniem. 
Maksymalne dobowe sumy opadów (powyżej 10 mm) rejestrowano głównie na początku 
omawianego okresu. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza, 
Żuławach, rzece Pasłęce i Inie poziomy wody układały się w strefie stanów niskich i średnich.  

Podczas omawianego okresu zarejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu na stacjach: Bągart (rzeka Elbląg) i Łupawa (rzeka Łupawa). 

Największy dobowy wzrost poziomu wody (25 cm) spowodowany pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, zanotowano 14 IV na stacji Nowe Sadłuki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu, w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wzrosty poziomów wody.  
W kolejnych dwóch dniach prognozuje się wahania poziomów w strefie stanów średnich.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody utrzymają się w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 12 kwietnia – 19 kwietnia 2016 r.) 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatury ekstremalne.jpg
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 12 kwietnia – 19 kwietnia 2016 r.) 

 

 

  

Opady.jpg
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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 kwietnia – 19 kwietnia 2016 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 służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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Przygotowanie danych  
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Aleksandra Chamerlińska-Kulka (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
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Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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