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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 22 IV notowano wahania temperatury 
powietrza zgodne z rytmem dobowym o ogólnej tendencji wzrostowej. W nocy z 22 na 23 IV 
odnotowano gwałtowny spadek i ponowny wzrost temperatury powietrza. Od 23 IV  
w związku przejściem frontu chłodnego i napływem chłodnego powietrza pochodzenia 
arktycznego, temperatura powietrza stopniowo się obniżała osiągając najniższe wartości pod 
koniec omawianego okresu. Opady deszczu notowane były 20 IV oraz od 23 IV do 25 IV. 
Najintensywniejsze opady (ciągłe oraz przelotne, a w górach opady śniegu) o słabym lub 
umiarkowanym natężeniu, które objęły swoim zasięgiem cały obszar zlewni Wisły po Dęblin 
zarejestrowano 24 IV. Do 23 IV notowano tajanie pokrywy śnieżnej, która obecna była 
jedynie w Tatrach. W kolejnych dniach na stacjach tatrzańskich rejestrowano przyrost 
pokrywy śnieżnej, a w wyższych partiach: Beskidów, Gorców i Bieszczadów odnotowano 
pojawienie się pokrywy śnieżnej, głównie w formie płatów. 26 IV jej największa grubość 
została odnotowana na Kasprowym Wierchu i wyniosła 120 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa następowało stopniowe 
ochłodzenie. Maksymalna temperatura powietrza początkowo kształtowała się w przedziale 
od 10 do 16˚C, następnie od 5 do 10˚C. Minimalna dobowa temperatura powietrza na ogół 
była dodatnia, jedynie miejscami notowano jej spadki poniżej 0˚C, a lokalnie do -5˚C. 
Miejscami i okresowo notowano niewielkie przelotne opady deszczu, intensywniejsze w dniu 
23 IV.  

Do 20 IV na Wiśle po Dęblin rejestrowano wzrost poziomu wody na ogół w górnej części 
strefy stanów średnich, spowodowany spływem wód opadowych ze zlewni dopływów.  
Od 20 IV notowano stopniowe opadanie poziomu wody w obrębie strefy stanów średnich.  
W trakcie całego okresu na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano spadek lub 
stabilizację poziomu wody. Wzrosty, głównie w strefie stanów średnich, odnotowano 25 i 26 
IV w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka i Sanu, jako konsekwencja spływu wód opadowych. 
Lokalnie stany wód zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych lub zwiększonym 
odpływem ze zbiorników (Soła poniżej kaskady zbiorników, Dunajec poniżej Czchowa, 
Wieprz poniżej Nielisza). Na Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce stany wód były zaburzone 
na skutek prac prowadzonych przy zaporze czołowej zbiornika. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części omawianego okresu 
obserwowano wahania stanu wody, związane z przemieszczaniem się wód opadowych  
z górnej części zlewni i z pracą zbiornika we Włocławku, następnie opadanie poziomu  
w strefie wody średniej, w rejonie Warszawy w niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie 
stanu wody oraz lokalne wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody średniej i niskiej, w zlewniach Pilicy i Narwi miejscami w dolnej wysokiej. Na Kanale 
Giżyckim w Giżycku obserwowano stabilizację przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.  
Na Krznie w Malowej Górze 20 IV poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego, 
powyżej którego utrzymywał się – z krótkimi przerwami – od końca stycznia. Miejscami  
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na dopływach dolnej Wisły zanotowano przepływy poniżej średniego niskiego przepływu  
z wielolecia. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie w niskiej. W zlewni Węgorapy wystąpiły przeważnie wahania poziomu wody, 
natomiast w zlewni Łyny notowano na ogół opadnie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody na ogół  
w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin, początkowo spodziewany jest 
wzrost poziomu wody na skutek spływu wód z prognozowanych opadów, a następnie 
zaznaczy się tendencja spadkowa na ogół w strefie stanów średnich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie 
stanu wody – do ujścia Narwi w strefie wody niskiej, poniżej ujścia Narwi w średniej.  
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje 
się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w zlewni Pilicy  
w strefie wody dolnej wysokiej. 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 wzrostową związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem 
wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady notowano w drugiej połowie omawianego 
okresu. W górach były to opady śniegu. Wysokość zanotowanego opady była mała  
i umiarkowana, lokalnie w zlewni Bobru wystąpił opad o dość dużej wysokości. Natężenie 
opadu było słabe i umiarkowane. W górach notowano przyrost pokrywy śnieżnej  
do 6 cm. Pokrywa śnieżna występuje powyżej 600 m n.p.m.. Grubość pokrywy śnieżnej  
na Śnieżce obecnie wynosi 40 cm.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu obserwowano głównie  
w drugiej części rozpatrywanego okresu, a w pierwszej części niewielkie opady występowały 
jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano w Chrząstowie (Noteć) 4,7 mm. 

Stany wody na górnej Odrze oraz na skanalizowanym odcinku Odry środkowej układały  
się w strefie wody średniej i lokalnie niskiej. Poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym  
do Ścinawy notowano strefę wody niskiej, a na odcinku od Głogowa do Słubic początkowo 
utrzymywała sie strefa wody wysokiej, a w końcu okresu strefa wody średniej. W zlewniach 
dopływów Odry w pierwszej części okresu stany wody układały się przeważnie w strefie 
wody średniej oraz lokalnie w strefie wody niskiej i wysokiej.  

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.  
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Na górnej Odrze na początku analizowanego okresu obserwowano spadki stanów wody,  
a potem przebieg ich się ustabilizował. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej 
występowały na ogół wahania stanów wody 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 
notowano wahania stanów wód i wyrównany przebieg przy tendencji opadania. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody powoli opadały i stabilizowały się.  

W całej zlewni Warty występowały głównie spadki oraz stabilizacja stanów wody. Jedynie na 
odcinku ujściowym Warty, na początku obserwowanego okresu występowały niewielkie 
wzrosty. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, po cyklicznych zmianach zmniejszania 
odpływu, wystąpiły znaczne spadki stanów wody. Na dopływach również przeważały spadki  
i stabilizacja stanów wody. Lokalne wzrosty spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej w pierwszej części obserwowano wzrosty stanów 
wody, a w drugiej części spadki. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry możliwe są wahania 
stanów wody z tendencją wzrostów spowodowanych prognozowanymi opadami deszczu. 
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 całym obszarze zlewni 
Warty. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, przewiduje się spadki stanów wody.  
Od wodowskazu Widuchowa występować będą niewielkie wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane i silne wiatry z kierunku północno-zachodniego oraz zachodniego. 
Pod koniec drugiej połowy – siła wiatru osłabła i notowano wiatry z kierunków zmiennych  
z przewagą kierunku wschodniego. 

W minionym tygodniu zarejestrowano tendencję spadkową temperatury powietrza. 
Najwyższe temperatury (nie przekraczające 15°C) występowały w pierwszej połowie 
omawianego okresu. Minimalne wartości zanotowano pod koniec okresu, w godzinach 
nocnych. Temperatura spadła do – 2,1°C w Prabutach (26 IV).  

Opady atmosferyczne występowały niemal każdego dnia, ze zróżnicowanym natężeniem. 
Maksymalne dobowe sumy opadów (powyżej 10 mm) rejestrowano w drugiej połowie 
omawianego okresu. 

Podczas minionego tygodnia poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym wahały się głównie w strefie stanów średnich.  
Na rzekach Przymorza, rzece Pasłęce, Raduni i Inie poziomy wody układały się w strefie 
stanów niskich i średnich. 
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Podczas omawianego okresu zarejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu na stacjach: Bągart (rzeka Elbląg) i Łupawa (rzeka Łupawa). 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 35 cm) notowano na Żuławach.  
W obrębie tego obszaru, w pierwszej połowie, poziomy wody wahały się w strefie stanów 
średnich, natomiast w drugiej połowie omawianego okresu – w strefie stanów średnich  
i wysokich. Wzrost poziomów wody był spowodowany wiatrami z kierunków wschodnich  
i spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na Zalewie 
Szczecińskim przewidywane są wahania w strefie stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie 
Wiślanym prognozuje się niewielkie wzrosty poziomów wody i wahania głównie w strefie 
stanów średnich z możliwością przekroczenia stanów wysokich. 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 19 kwietnia – 26 kwietnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 19 kwietnia – 26 kwietnia 2016 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 19 kwietnia – 26 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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