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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew następowało stopniowe ocieplenie. 
Początkowo, miejscami w nocy (w Tatrach oraz Bieszczadach) notowano ujemną 
temperaturę powietrza, a jej najwyższe wartości nie przekraczały 14°C. Ostatniego dnia 
okresu na całym obszarze przez całą dobę temperatura powietrza była dodatnia, a miejscami 
jej najwyższe wartości osiągały około 29°C. Od 17 do 19 V notowano przelotne opady 
deszczu, lokalnie w wyższych partiach Tatr oraz Bieszczadów również śniegu o słabej 
i umiarkowanej intensywności. Opady o największych sumach dobowych wystąpiły 
na południu opisywanego obszaru. Kolejne dni (20-24 V) były bezopadowe. Po opadach 
śniegu 17 V zanotowano krótkotrwały (miejscami sięgający kilkunastu centymetrów) przyrost 
grubości pokrywy śnieżnej. Na dzień 24 V pokrywa śnieżna (w postaci płatów) występuje 
jedynie na Kasprowym Wierchu oraz w Dolinie Pięciu Stawów.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
stopniowe ocieplenie i wzrost temperatury powietrza. W ostatnich dniach okresu 
maksymalna temperatura powietrza sięgała miejscami do około 30°C. Jedynie 19 V 
w godzinach porannych lokalnie zanotowano przymrozki z temperaturą minimalną -0,3°C. 
W pierwszej części okresu lokalnie wystąpiły przelotne opady deszczu, a kolejne dni były 
bezopadowe. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody (przy ogólnej tendencji 
spadkowej), początkowo w strefie stanów średnich (miejscami w jej górnej części), a finalnie 
w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

W dniach 17-19 V jedynie na karpackich dopływach Wisły, lokalnie notowano wzrosty 
poziomu wody (na ogół w strefie stanów średnich) wywołane opadami deszczu oraz 
zwiększonym odpływem ze zbiorników. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin 
obserwowano tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich, miejscami na 
granicy strefy stanów średnich i niskich. Od 20 do 24 V na wszystkich rzekach w zlewni Wisły 
po Dęblin notowano opadanie poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Miejscami 
stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody, 
spowodowane spływem wód opadowych z górnej części zlewni oraz pracą zbiornika 
wodnego we Włocławku w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły od profilu 
Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano stabilizację 
i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie 
wody niskiej i średniej. Lokalnie na Bzurze, Rawce, Drwęcy i Welu notowano przepływy 
niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. Na Kanale Giżyckim w Giżycku 
obserwowano powolną tendencję spadkową początkowo przy przekroczonym, a pod koniec 
okresu przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół wahania z tendencją spadkową, 
w strefie wody średniej i niskiej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin prognozowana jest tendencja spadkowa poziomu 
wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na jej 
dopływach zaznaczy się spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. W związku 
z prognozowanymi opadami burzowymi na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin, 
mogą wystąpić krótkotrwałe wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie 
poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół 
opadanie poziomu wody w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się stabilizację oraz 
opadanie stanu wody, lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
prognozowanymi opadami burzowymi, w strefie wody niskiej i średniej. Na Kanale Giżyckim 
w Giżycku przewidywana jest stabilizacja przy osiągniętym stanie ostrzegawczym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie z tendencją 
spadkową w obecnych  strefach, wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszym i czwartym dniu okresu występowały 
lokalne, przelotne opady burzowe o słabym i miejscami umiarkowanym natężeniu. 
W pierwszym dniu okresu na Śnieżce utrzymywała się jeszcze 2 cm pokrywa śnieżna, która 
w kolejnych dniach zanikła. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu 
obserwowano głównie w pierwszym i czwartym dniu okresu. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano w Żarkach (górna Warta) 11,5 mm. 

Stany wody na górnej Odrze oraz na środkowej Odrze swobodnie płynącej utrzymywały się 
w strefie wody niskiej, a na skanalizowanym odcinku Odry w strefie wody niskiej i średniej. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się na ogół w strefie 
wody niskiej i średniej, a na odcinkach poniżej urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie 
występowała strefa wody wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej i ostrzegawczej (Lutomiersk na Nerze). 
Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej i lokalnie niskiej.  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry miały przeważnie przebieg wyrównany oraz 
ulegały niewielkim wahaniom. W ciągu całego okresu rejestrowano okresowe, lokalnie 
znaczne wahania stanów wody na odcinkach rzek będących w zasięgu działania urządzeń 
hydrotechnicznych. Większe zmiany wystąpiły na Odrze poniżej Brzegu Dolnego, na Nysie 
Kłodzkiej poniżej kaskady zbiorników, na Bobrze poniżej zbiornika Pilchowice, na Kwisie  
poniżej zbiornika Leśna oraz na Nysie Łużyckiej. W zlewni Warty dominowały spadki stanów 
wody, a na dopływach zlewni Warty wahania. Na Odrze granicznej obserwowano wahania 
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w na obszarze zlewni górnej i środkowej Odry występować będą 
burze powodujące lokalne i krótkotrwałe wzrosty stanów wody, szczególnie na dopływach 
górskich. Największe wzrosty prognozowane są na 24 V. W górnym biegu Odry prognozuje 
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się uformowanie niewielkiej fali wezbraniowej, która będzie się przemieszczać przez kolejne 
dni w dół zlewni. Po Odrze swobodnie płynącej od Głogowa przemieszczać się będzie fala 
utworzona (na potrzeby żeglugi) na stopniu w Brzegu Dolnym. Na obszarze zlewni Warty 
w ciągu kolejnych dni prognozowane są niewielkie spadki stanów wody. Na dopływach 
Warty możliwe są wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, przewiduje się niewielkie spadki 
stanów wody, a poniżej Widuchowej niewielki wzrost. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora południowego, a w drugiej połowie 
przeważały wiatry z sektora wschodniego. 

W ciągu okresu obserwowano tendencje wzrostową temperatury powietrza. Minimalne 
temperatury (poniżej 5°C) występowały w pierwszej połowie okresu. Najwyższe temperatury 
(powyżej 28°C) zarejestrowano 23 V głównie w zachodniej i środkowej części wybrzeża. 

Opady atmosferyczne notowano głównie w pierwszej połowie okresu.  Maksymalna dobowa 
suma opadu wynosiła niemal 22  mm i została zarejestrowana 18 V na stacji Nowa Pasłęka. 

Podczas okresu poziomy wody w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. Wzdłuż polskiego 
wybrzeża, na rzekach Przymorza, Inie, Raduni oraz Pasłęce poziomy wody wahały się 
w strefie stanów niskich i średnich. Największe dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 
20 cm) zarejestrowano 18 V na Żuławach. 

W drugiej połowie okresu zarejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu na stacji Bągart (rzeka Elbląg). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni 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, z niewielką tendencją wzrostową.  

Na rzekach Przymorza stany wody będą się utrzymywać w strefie stanów średnich i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 maja - 24 maja 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 17 maja - 24 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 17 maja - 24 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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