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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Tczew obserwowano dalsze ocieplenie i nie odnotowano 
temperatur poniżej 0˚C. Przez cały okres w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew 
notowano opady deszczu o charakterze burzowym o wysokości oraz intensywności 
zróżnicowanej w zależności od regionu. Lokalnie były to opady charakteryzujące się dużą 
wysokością oraz umiarkowanym bądź silnym natężeniem. W całym okresie w wyższych 
partiach Tatr obserwowano płaty śniegu. W drugiej połowie omawianego okresu  
na przeważającej części obszaru zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej 
Krzyczewa wystąpiły opady deszczu, o charakterze burzowym, lokalnie intensywne, 
największe sumy dobowe (ok. 20mm i więcej) odnotowano w zlewniach Radomki, Drwęcy, 
Brdy oraz Sokołdy i Narewki. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. W całym okresie na rzekach, w zlewni Wisły po Dęblin, notowano tendencję 
spadkową, bądź stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie  
po opadach burzowych, obserwowano lokalne wzrosty poziomu wody na ogół w strefie 
stanów średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. W Nowosielcach 
(zlewnia Wisłoka) w dniu 30 V krótkotrwale został przekroczony stan alarmowy. Miejscami 
stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano głównie opadanie lub stabilizację stanu wody - 
w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły powyższego odcinka notowano 
stabilizację i opadanie stanu wody, miejscowo zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych  
i spływem wód opadowych - w strefie wody niskiej i średniej. Lokalnie na Bzurze, Rawce, 
Drwęcy i na Welu notowano przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia, 
a w Łowiczu na Bzurze stan wody niższy od najniższego z niskich z wielolecia NNW. Na Kanale 
Giżyckim w Giżycku osiągnięty stan ostrzegawczy utrzymywał się do 26.V. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy w ciągu omawianego okresu obserwowano głównie wahania  
z tendencją spadkową, w strefie wody średniej i niskiej, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz lokalnie spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody w strefie 
stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na jej dopływach zaznaczy 
się spadek poziomu wody bądź stabilizacja w strefie stanów średnich oraz niskich. Z uwagi  
na prognozowane opady burzowe, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin mogą 
wystąpić krótkotrwałe wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie do dolnej 
części strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych 
burz możliwe jest krótkotrwałe przekroczenie stanów ostrzegawczych. Miejscami poziom 
wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się na ogół stabilizację  
i opadanie poziomu wody – w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach powyższego 
odcinka Wisły z wyłączeniem zlewni Narwi i Bugu po Krzyczew, przewiduje się stabilizację 
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stanu wody oraz lokalne wahania, związane z prognozowanymi, miejscami intensywnymi 
opadami burzowymi i pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie w zlewni Pilicy w wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich, jednak w przypadku wystąpienia 
opadów burzowych może zaznaczyć się tendencja wzrostowa w aktualnych strefach stanu. 
Na Narwi przewiduje się głównie stabilizację poziomu wody. W związku z prognozowanymi 
opadami o charakterze burzowym na dopływach Narwi, mogą wystąpić wzrosty poziomu 
wody w strefie stanów niskich i średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na Kanale Giżyckim w Giżycku przewiduje się wahania stanu wody z możliwością ponownego 
osiągnięcia stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania oraz wzrosty poziomu wody  
w strefie stanów niskich i średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich 
wywołane spływem wód opadowych po opadach burzowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W analizowanym okresie opady deszczu zarejestrowano niemal w całej zlewni górnej  
i środkowej Odry. Największe wartości sumy dobowej odnotowano w zlewniach 
lewostronnych dopływów Odry, szczególnie w drugiej połowie rozpatrywanego okresu. 
Najwyższe wartości dobowe wystąpiły 28 maja w zlewniach: górnego Bobru, Bystrzycy, Białej 
Lądeckiej, Osobłogi i Psiny, gdzie sięgnęły od 30 do 50 mm, a lokalnie przekroczyły  
50 mm (Bolesławów, Szklarska Poręba). W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady 
deszczu obserwowano głównie w trzech ostatnich dniach analizowanego okresu, a lokalnie 
opady wystąpiły także na początku okresu. Opady miały głównie charakter burzowy. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano w Ryczywole (Wełna) 42,4 mm. 

Stany wody na Odrze górnej i środkowej swobodnie płynącej układały się przeważnie  
w strefie stanów niskich, jedynie z końcem okresu, przejściowo, na Odrze górnej wzrosły  
do strefy stanów średnich. Na Odrze środkowej skanalizowanej stany wody układały się  
w strefie wody niskiej i średniej. W zlewniach dopływów Odry obserwowano głównie stany 
wody ze strefy wody niskiej i średniej, jedynie z końcem okresu w zlewniach: Psiny, Straduni, 
Osobłogi, Białej Nyskiej i Białej Lądeckiej stany wody, wskutek opadów atmosferycznych, 
wzrosły i sięgnęły strefy stanów wysokich, a lokalnie zarejestrowano krótkotrwałe 
przekroczenie stanów ostrzegawczych (Biała Lądecka – Lądek Zdrój, Stradunia – Kamionka, 
Psina – Bojanów, Opawa – Branice) oraz osiągnięcie stanu alarmowego (Kamienna – 
– Piechowice). Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej  
i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody 
średniej i niskiej.  

Stany wody w zlewni górnej i środkowej Odry przeważnie opadały lub miały przebieg 
wyrównany. Większe zmiany dobowe rejestrowano w związku z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach: Kłodnicy i Bobru z Kwisą oraz na Odrze 
środkowej, głównie poniżej Wrocławskiego Węzła Wodnego. Maksymalne, notowane tam 
wzrosty i spadki stanu wody sięgały do 50-60 cm. W drugiej połowie okresu, wskutek 
opadów atmosferycznych, stany wody wzrosły wyraźnie w zlewniach: Opawy, Psiny, 
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Straduni, Osobłogi, Białej Lądeckiej oraz górnej Bystrzycy i górnego Bobru (szczególnie 
Kamienna). Maksymalne wzrosty wyniosły od około 50 do ponad 100 cm (Jugowice – 122 
cm, Piechowice – 111 cm). Po ustaniu opadów stany wody zaczęły opadać. Tendencja 
spadkowa utrzymała się do końca analizowanego okresu. W zlewni Warty występowały 
głównie spadki stanów wody. Lokalne wzrosty spowodowane były opadami deszczu  
o charakterze burzowym. Spadki stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko wywołane zostały 
zmniejszenie odpływu ze zbiornika. Na dopływach zlewni Warty przeważały spadki stanów 
wody, a lokalne wzrosty spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych 
oraz wystąpieniem lokalnych intensywnych opadów. Na Odrze granicznej obserwowano 
głównie spadki stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa wahania. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środowej Odry przeważać będą spadki oraz 
przebieg wyrównany stanów wody w strefach wody średniej i niskiej. W związku  
z prognozowanymi opadami burzowymi, lokalnie mogą występować krótkotrwałe wzrosty 
oraz wahania stanów wody. W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty prognozowane 
są niewielkie spadki oraz stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty spadki oraz możliwe 
wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic, przewiduje się niewielkie spadki i stabilizację stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

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

Do początku drugiej połowy omawianego okresu obserwowano tendencje spadkową 
temperatury powietrza, w kolejnych dniach - wzrosty temperatury. Minimalne wartości tego 
parametru (poniżej 9°C) występowały w połowie minionego tygodnia. Najwyższe 
temperatury (powyżej 28°C) zarejestrowano na początku i na końcu omawianego okresu.  

W minionym tygodniu opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalna dobowa suma 
opadu wynosiła ponad 30 mm i została zarejestrowana 29 V na stacji Darłowo (Darłówek). 

Podczas omawianego okresu poziomy wody w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach układały się głównie w strefie stanów średnich. 
Wzdłuż polskiego wybrzeża, na rzekach Przymorza, Inie, Raduni, Baudzie oraz Pasłęce 
poziomy wody układały się w strefie stanów niskich i średnich. Nie zarejestrowano większych 
dobowych wahań poziomów wody. 

Podczas minionego tygodnia zanotowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu na stacjach: Bągart (Elbląg), Tychówko (Parsęta), Resko (Rega), Nowe Sadłuki 
(Bauda), Bardy (Pasłęka). 

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.  
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Ze względu na prognozowaną sytuację meteorologiczną przewiduje się wzrosty poziomów 
wody na rzekach Przymorza, lokalnie do strefy stanów wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 maja – 31 maja 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 24 maja – 31 maja 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 24 maja – 31 maja 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Klejna (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Wojciech Krasowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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