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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano na ogół dodatnią temperaturę 
powietrza. Jedynie lokalnie nocą w wyższych partiach gór, temperatura obniżała się 
nieznacznie poniżej 0°C. W dniach 3-6 V obserwowano stopniowy wzrost temperatury 
powietrza, a następnie (6-10 V) jej obniżanie. 

W trakcie niemal całego okresu notowano opady deszczu o charakterze burzowym, na ogół 
o umiarkowanym natężeniu. Lokalnie rejestrowano przelotne opady deszczu. Tylko w dniach 
6-7 V zaznaczyły się śladowe ilości opadu. Pokrywę śnieżną obserwowano jedynie 
w wyższych partiach Tatr. 10 V jej najwyższa grubość odnotowana została na Kasprowym 
Wierchu (81 cm) i w Dolinie Pięciu Stawów (77 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna dobowa 
temperatura powietrza wzrastała z najwyższymi wartościami pod koniec okresu, sięgającymi 
do około 27°C. Minimalna temperatura powietrza również była cały czas dodatnia. 
Notowano przelotne opady deszczu, miejscami o charakterze burzowym, lokalnie 
intensywne w pierwszych dniach okresu.  

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody z przewagą spadków w strefie 
stanów średnich. Wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, na skutek spływu wód 
opadowych, bądź zwiększonego odpływu ze zbiorników, lokalnie i krótkotrwale notowano 
w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, górnego Dunajca, Nidy, Czarnej 
Staszowskiej, Sanie poniżej Soliny i Wieprza. Dnia 4 V na Brynicy w Szabelni na skutek spływu 
wód z intensywnego opadu burzowego, został krótkotrwale przekroczony stan ostrzegawczy. 
Na rzekach znajdujących się w pozostałej części zlewni Wisły po Dęblin obserwowano 
na ogół tendencję spadkową poziomu wody. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części okresu obserwowano 
nieznaczne wahania stanu wody z przewagą spadków w strefie wody średniej (tylko 
w rejonie Warszawy w niskiej), następnie opadanie stanu wody - do ujścia Narwi strefie 
wody niskiej, a poniżej ujścia Narwi w strefie wody średniej. 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, a początkowo w zlewni Pilicy miejscami w dolnej wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie w niskiej. Notowano na ogół opadnie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Lokalnie w zlewni Drwęcy i Welu, a okresowo również na Wkrze i Brdzie notowano 
przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. Na Kanale Giżyckim 
w Giżycku obserwowano nieznaczne wahania przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich i na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na jej dopływach prognozuje 
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się na ogół spadek poziomu wody bądź stabilizację. Miejscami poziom wody może zostać 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. Jednocześnie na mniejszych rzekach w zlewni 
Wisły po Dęblin w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów o charakterze burzowym, 
mogą wystąpić krótkotrwałe wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a punktowo 
do dolnej części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie stanu wody - do ujścia 
Narwi w strefie wody niskiej, a poniżej ujścia Narwi na ogół w średniej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację 
oraz opadanie stanu wody, lokalne wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
a także prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w strefie wody średniej i niskiej. 

Na Kanale Giżyckim w Giżycku przewidywana jest stabilizacja przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania stanu wody z tendencją 
spadkową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz lokalnie prognozowanymi 
opadami o charakterze burzowym. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych dwóch dniach okresu początkowo 
notowano lokalne burze i opady przelotne o natężeniu silnym i ulewy, przechodzące 
następnie w opady jednostajne ciągłe o słabym, lokalnie umiarkowanym, a punktowo silnym, 
natężeniu, które objęły zasięgiem całe dorzecze. W kolejnych czterech dniach opadów 
przeważnie nie zarejestrowano, tylko 5 i 8 V lokalnie notowano małe sumy opadów o słabym 
natężeniu. Ostatniego dnia okresu miejscami we wschodniej i środkowej części dorzecza 
górnej i środkowej Odry wystąpiły burze i opady przelotne, o słabym, lokalnie 
umiarkowanym i silnym natężeniu, a punktowo w Beskidzie Śląskim o natężeniu ulewy. 
Pokrywa śnieżna w szczytowych partiach Sudetów zanikała i aktualnie utrzymuje się jeszcze 
w postaci płatów na Śnieżce i na Seraku (RC). W zlewni Warty opady deszczu obserwowano 
głównie w dwóch pierwszych i dwóch ostatnich dniach okresu. Lokalnie opady o charakterze 
burzowym były bardzo intensywne. Na granicznym odcinku Odry opadów deszczu nie 
zaobserwowano.  

Stan wody górnej Odry początkowo układał się w strefach wody średniej i niskiej, a w drugiej 
części okresu w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stan wody 
w pierwszej części okresu układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, w drugiej 
części okresu w strefie wody średniej, miejscami niskiej. Stan wody Odry swobodnie płynącej 
układał się w strefie wody średniej, a lokalnie w Malczycach i Ścinawie oraz przejściowo 
w Białej Górze w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody układały się w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody 
w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej 
z przekroczeniem stanów alarmowych włącznie (oddziaływanie urządzeń 
hydrotechnicznych). Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej.  

Stan wody górnej Odry w pierwszej części okresu miał przebieg wyrównany, a w drugiej 
części okresu rozpoczęła się tendencja spadkowa. Na skanalizowanym odcinku Odry 
środkowej do Ujścia Nysy Kłodzkiej stan wody ulegał wahaniom bez wyraźnej tendencji, 
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a poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej do Oławy obserwowano tendencję spadkową. Stan wody 
Odry swobodnie płynącej przy tendencji opadania ulegał wahaniom spowodowanym pracą 
stopnia wodnego Brzeg Dolny. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku 
okresu notowano wzrosty stanów wody spowodowane opadami deszczu. Lokalne 
przekroczenia stanów ostrzegawczych wystąpiły w zlewniach Kłodnicy, Kaczawy, Baryczy 
i Witki. W drugiej części okresu stany wody opadały i miały przebieg wyrównany. Lokalne 
większe wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
szczególnie w zlewni Kłodnicy oraz poniżej zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej, 
Bystrzycy, Bobrze, Kwisie i Witce. W zlewni górnej Warty w pierwszych dniach występowały 
wzrosty stanów wody spowodowane wystąpieniem opadów deszczu, a następnie spadki. 
Poniżej zbiornika Jeziorsko, po kilkukrotnym zwiększeniu odpływu, wystąpiły wzrosty stanów 
wody. Jedynie na odcinku ujściowym występowały niewielkie spadki. Na dopływach zlewni 
Warty przeważały wahania stanów wody, a lokalne wzrosty spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej obserwowano głównie 
spadki stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa wahania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo przy tendencji 
opadania i wyrównanych stanach wody mogą występować lokalne wzrosty spowodowane 
prognozowanymi burzami. Pod koniec okresu miejscami w południowo-wschodniej części 
dorzecza górnej i środkowej Odry możliwe wyraźniejsze wzrosty stanów wody związane 
z prognozowanymi opadami deszczu.   

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty prognozowane są głównie spadki 
i stabilizacja stanów wody. Jedynie na odcinku od Obornik do ujścia Warty zaznaczą się 
jeszcze wzrosty stanów wody wywołane zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko. 
Na dopływach Warty możliwe wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, przewiduje się stabilizację i następnie 
spadki stanów wody. Od wodowskazu Widuchowa występować będą niewielkie wahania 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

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

Obserwowano tendencje wzrostową temperatury powietrza. Najwyższe temperatury 
(powyżej 26°C) zarejestrowano 9 V w Nowej Pasłęce. Minimalne temperatury (poniżej 2°C) 
występowały na początku okresu w głębi lądu. 

Opady atmosferyczne były nieznaczne i występowały sporadycznie. Maksymalna dobowa 
suma opadu wynosiła 2,6  mm i została zanotowana 9 V w Trzebieży. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza,  
Pasłęce, Raduni, Inie, Baudzie  stany wody układały się w strefie stanów niskich, lokalnie 
średnich. 
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Podczas okresu zarejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu 
na stacjach: Bągart (rzeka Elbląg) i Łupawa (rzeka Łupawa). 

Największe dobowe wzrosty poziomu wody (25 cm) zanotowano w zachodniej części 
obszaru, w ujściowym odcinku Odry, w pierwszej dobie okresu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższego dnia na Wybrzeżu, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich. W kolejnych dniach z powodu prognozowanej sytuacji 
meteorologicznej (wiatry z kierunków północnych) przewiduje się nieznaczne wzrosty 
poziomów wody w zachodniej części wybrzeża oraz na Zalewie Szczecińskim. 

Na rzekach Przymorza, rzece Inie, Raduni, Baudzie, Pasłęce stany wody będą się utrzymywać 
w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 maja - 10 maja 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 3 maja - 10 maja 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 3 maja - 10 maja 2016 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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