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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W pierwszej połowie opisywanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
obserwowano stopniowe ochłodzenie; miejscami notowano ujemną temperaturę powietrza. 
Po chwilowym ochłodzeniu temperatura powietrza zaczęła systematycznie wzrastać (10 IV 
punktowo przekraczała 20°C). W dniach 4-8 IV notowano opady deszczu, a miejscami  
w górach - śniegu. Opady te na ogół były o słabym i umiarkowanym natężeniu; jedynie opady 
burzowe charakteryzowały się większą intensywnością. Przyrost pokrywy śnieżnej 
odnotowano w Tatrach (w dniu 11 IV maksymalna jej miąższość - 117cm - została 
zarejestrowana na stacji Kasprowy Wierch). W Beskidach (głównie w Beskidach Zachodnich) 
w dniu 6 IV w związku z przejściem strefy opadów, odnotowano krótkotrwałe pojawienie  
się pokrywy śnieżnej (punktowo sięgające kilkunastu centymetrów). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w omawianym okresie 
obserwowano wahania temperatury powietrza, jedynie punktowo, okresowo w godzinach 
nocnych odnotowano jej spadki nieznacznie poniżej 0˚C. Maksymalna dobowa temperatura 
powietrza zawierała się w przedziale od ok. 5˚C do ok. 22˚C, a najwyższe wskazania 
notowano w pierwszych i ostatnich dniach okresu. Minimalna dobowa temperatura 
powietrza wahała się zakresie od ok. -2˚C do ok. 11˚C. Notowano niewielkie przelotne opady 
deszczu, w dniach 5-7 kwietnia lokalnie intensywniejsze, szczególnie w zlewni Pilicy, gdzie 
najwyższe sumy dobowe opadu lokalnie przekraczały 20mm. 

W omawianym okresie na Wiśle po Dęblin oraz na większości jej dopływów obserwowano 
wzrosty poziomu wody, bądź wahania w strefie stanów średnich, a lokalnie (zwłaszcza na 
karpackich dopływach Wisły) w dolnej części strefy stanów wysokich. Powyższa tendencja 
związana była z opadami deszczu, a na obszarach górskich również topnieniem śniegu. 
Dodatkowo stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. Pod koniec 
analizowanego okresu na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich; na jej dopływach poziom wody układał się na ogół w strefie 
stanów średnich, z tendencją spadkową.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części omawianego okresu 
obserwowano opadanie poziomu wody, następnie wahania, związane ze spływem wody  
z górnej części zlewni i z pracą stopnia wodnego we Włocławku - w strefie wody średniej, 
miejscami w niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie  
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W dniach 7-8 IV zanotowano wzrosty 
oraz wahania, związane ze spływem wód opadowych, największe w zlewniach Pilicy i Bugu. 
Poziom wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i w niskiej. Na Pilicy  
w Januszewicach od 7 IV utrzymywało się przekroczenie stanu ostrzegawczego, a okresowo 
notowane było również na Pilicy w Białobrzegach oraz na Jegrzni w Rajgrodzie. Na Kanale 
Giżyckim w Giżycku obserwowano początkowo osiągnięcie, a od 6 IV nieznaczne 
przekroczenie stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w dolnej strefie wody wysokiej oraz 
w strefie wody średniej, okresowo na górnej Łynie także w strefie wody niskiej. W ciągu 
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całego okresu notowano wahania poziomu wody wywołane spływem wód opadowych oraz 
pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody  
w strefie stanów średnich (miejscami w jej górnej części). Na jej dopływach prognozuje  
się tendencję spadkową bądź nieznaczne wahania głównie w strefie stanów średnich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się wahania stanu wody, związane ze spływem wody z górnej części zlewni - w strefie wody 
średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) przewiduje się stabilizację oraz spadki poziomu wody. Lokalne, głównie od 13 IV 
spodziewane są wahania i wzrosty, związane ze spływem wód opadowych  
po prognozowanych opadach deszczu oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody średniej, miejscami w wysokiej i niskiej. Na Pilicy w Januszewicach przewiduje  
się opadanie poziomu wody do stanu poniżej ostrzegawczego. Obserwowane przekroczenie 
stanu alarmowego na Kanale Giżyckim w Giżycku będzie się utrzymywać. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody w obecnych 
strefach, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, od 13 IV także spływem wód 
opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne występowały niemal każdego dnia 
omawianego okresu. Przeważnie były to opady o słabym, lokalnie umiarkowanym natężeniu, 
a sumy dobowe wahały się od śladowych do kilkunastu milimetrów. W piątek (7.04) opady 
osiągnęły nieco wyższe sumy (do ok 20mm). W szczytowych partiach górskich występowały 
niewielkie opady śniegu, powodując przejściowy przyrost warstwy śnieżnej (6-7.04). Pokrywa 
śnieżna, utrzymująca się w paśmie powyżej 800 m n.p.m., po wspomnianym wcześniej 
niewielkim przyroście, ulegała redukcji. Aktualnie występuje w postaci płatów bądź niemal 
40cm warstwy z przerwami (Śnieżka).  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady deszczu wystąpiły głównie w pierwszej 
połowie obserwowanego okresu czasu, a także w ostatnim dniu. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji Dobryszyce (Widawka) 10,7 mm. 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważała strefa wody średniej, a lokalnie 
występowała strefa wody wysokiej i niskiej. 

W dorzeczu górnej Odry i w zlewniach dopływów Odry środkowej (szczególnie Olzy, Nysy 
Łużyckiej, górnego Bobru) po opadach z 7.04 wystąpiły wzrosty stanów wody, powodując 
przekroczenie stanu ostrzegawczego na Witce, w Ostróżnie (krótkotrwałe) i w Duninie  
na Kaczawie (utrzymujące się do końca omawianego okresu). Początkowo utrzymywały się 
także niewielkie przekroczenia stanów ostrzegawczych w Świerzawie na Kaczawie, Jeleniej 
Górze na Bobrze i Kanclerzowicach na Sąsiecznicy, wynikające z opadów z wcześniejszego 
tygodnia. W pozostałym okresie stany wody na ogół ulegały niewielkim wahaniom  
z przewagą opadania. Na Odrze środkowej (zarówno skanalizowanej jak i swobodnie 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

płynącej) występowały wahania stanów wody, związane głównie z pracą urządzeń 
piętrzących. Z pracą urządzeń hydrotechnicznych i gospodarką wodną, prowadzoną  
na zbiornikach wodnych, były także związane znaczne wahania w zlewniach dopływów 
(szczególnie na Kłodnicy, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze). 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej 
i niskiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie (praca urządzeń 
hydrotechnicznych). Na Odrze granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie 
wody średniej. 

Na całym obszarze zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody.  
Po wystąpieniu opadów zanotowano lokalnie wzrosty stanów wody. Na dopływach 
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody, a większe wahania wywołane 
zostały pracą urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie po opadach deszczu na dopływach 
notowano wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic zanotowano spadki 
stanów wody. Jedynie poniżej Widuchowej lokalnie występowały wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są niewielkie 
wahania stanów wody z tendencją niewielkiego opadania. Lokalnie stany wody mogą ulegać 
większym zmianom, związanym z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i Odry granicznej prognozowane  
są spadki i stabilizacja stanów wody, a poniżej Widuchowej wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano słabe i umiarkowane wiatry wiejące głównie z sektora zachodniego. 

Minimalna temperatura powietrza równa 1,5°C wystąpiła 5 IV na stacji w Prabutach. 
Najwyższe temperatury (powyżej 20°C) obserwowano pod koniec omawianego tygodnia. 
Temperatura maksymalna została zarejestrowana 10 IV na stacji w Lęborku i wyniosła 
21,4°C.  

Na omawianym obszarze okresami występowały opady atmosferyczne. Największe opady 
wystąpiły na początku minionego tygodnia. Maksymalny opad dobowy równy 14,3 mm 
zanotowano 5 IV na stacji w Bornitach.  

W czasie analizowanego okresu na wybrzeżu RP, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły notowano wahania poziomów wody w strefie stanów średnich.  
Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich, 
lokalnie wysokich. Na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany 
wody układały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza stany wody 
wahały się strefie stanów średnich i niskich. Jedynie w Soszycy na rzece Słupi obserwowano 
stany wody w strefie stanów wysokich. 

Na stacji Łupawa, na rzece Łupawie notowano przepływy poniżej średniego niskiego 
przepływu. 
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Podczas omawianego tygodnia największe dobowe wzrosty stanu wody obserwowano  
na stacjach morskich. Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody wynosił 37 cm i został 
zarejestrowany 11 IV na stacji w Darłowie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry  
i Wisły, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie 
stanów średnich, w następnej dobie przewidywane są wzrosty poziomów wody, lokalnie  
do strefy stanów wysokich. Na rzekach Przymorza w ciągu najbliższej doby prognozuje  
się niewielkie wahania stanów wody w strefie stanów średnich i niskich, w następnych 
dniach spodziewane są wzrosty stanów wody.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 4 kwietnia – 11 kwietnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 4 kwietnia – 11 kwietnia 2017 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 4 kwietnia – 11 kwietnia 2017 r.) 
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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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