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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na początku opisywanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
temperatury utrzymywały się na podobnym poziomie. W ciągu dnia kształtowały się około 
0°C, a w nocy spadały o kilka stopni poniżej zera. Dopiero 22-24 IV w ciągu dnia nastąpiło 
ocieplenie w wyniku którego lokalnie temperatury powietrza (22 i 24 IV) przekraczały 10°C. 
Przeważnie w całym omawianym okresie, notowano opady o umiarkowanym (a punktowo 
silnym) natężeniu w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem oraz (szczególnie w górach) śniegu. 
Jedynie 20 IV obserwowano lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Najwyższe opady 
atmosferyczne zaznaczyły się 18 i 22 IV. 18 IV maksymalny opad za dobę wyniósł 51 mm 
w Staszowie. W związku z powyższym grubość pokrywy śnieżnej miejscami wzrosła, 
a następnie po ociepleniu śnieg zaczął ponownie się topić. 25 IV ciągła pokrywa śnieżna 
została zarejestrowana jedynie w Tatrach i punktowo na Podhalu. Największą jej grubość 
(233 cm) zmierzono na Kasprowym Wierchu. Ponadto płaty śniegu bądź nieciągłą pokrywę 
zanotowano w Beskidzie Śląskim. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu omawianego 
okresu obserwowano stopniowy wzrost temperatury powietrza. Do 21 IV nocami często 
występowały spadki poniżej 0˚C, minimalne dobowe wartości temperatury powietrza 
kształtowały się w przedziale od ok. -6˚C do ok. 7˚C. Od 21 IV temperatury na ogół były już 
dodatnie, a jej maksymalne dobowe wskazania kształtowały się w przedziale od ok. 0˚C do 
ok. 12˚C. Na początku analizowanego okresu jedynie w południowej części obszaru 
obserwowano opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w zlewni Pilicy miejscami intensywne. 
Następnie na całym obszarze notowano na ogół niewielkie przelotne opady deszczu, a także 
deszczu ze śniegiem. Opady śniegu, które wystąpiły na początku okresu spowodowały 
ponowne utworzenie się pokrywy śnieżnej o maksymalnej grubości 28 cm w Pilczycy (19 IV). 
W ciągu omawianego okresu pokrywa śnieżna zanikała.  

W omawianym okresie w całej zlewni Wisły po Dęblin, notowane były przeważnie wahania 
poziomu wody z przewagą spadków w górnej części strefy stanów średnich. Wahania te były 
wywołane opadami deszczu, topnieniem pokrywy śnieżnej, a także pracą zbiorników 
w reakcji na opady deszczu. Największe wzrosty stanów wody w ciągu doby miały miejsc 19 
i 20 IV, także w profilach Wisły po Dęblin. Przekroczenia stanów ostrzegawczych notowano 
na Nidzie w Pińczowie oraz na Kamiennej w Bzinie i Wąchocku. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej połowie okresu obserwowano 
głównie opadanie poziomu wody, następnie wzrosty stanu i wahania, związane ze spływem 
wody opadowo-roztopowej z górnej części zlewni w strefie wody średniej. Na dopływach 
Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), na ogół 
obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. W zlewni Pilicy wystąpiły wzrosty 
i wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych. Poziom wody 
układał się w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i w niskiej. Przekroczenia stanów 
ostrzegawczych notowano na Pilicy w Sulejowie i na Czarnej Włoszczowskiej 
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w Januszewicach. Na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywało się nieznaczne przekroczenie 
stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej oraz w dolnej 
strefie wody wysokiej, na górnej Łynie pod koniec okresu także w strefie wody niskiej. 
Obserwowano na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń, a 22-23 IV 
także spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu dwóch najbliższych dni na Wiśle po Dęblin, spodziewane są wahania poziomu wody 
z przewagą wzrostów w górnej części strefy stanów średnich. Miejscami na dopływach 
w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są wzrosty poziomu wody (w szczególności 
w zlewniach Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, a także Nidy). Punktowo (w górnych 
biegach rzek) istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu ostrzegawczego. 
Powyższa tendencja związana będzie z prognozowanymi opadami deszczu oraz topnieniem 
zalegającej jeszcze na obszarach górskich pokrywy śnieżnej. Na pozostałych rzekach w zlewni 
Wisły po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody w aktualnych strefach stanów.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się do zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku 
wzrosty związane z przemieszczaniem się wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni 
w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią 
Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody oraz lokalne 
wahania, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych, w zlewni Narwi od 26 IV 
także ze spływem wód opadowych - w strefie wody średniej, miejscami w wysokiej i niskiej. 

Na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach utrzymywać się będzie przekroczenie stanu 
ostrzegawczego, a na Kanale Giżyckim w Giżycku nieznaczne przekroczenie stanu 
alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół tendencję spadkową poziomu wody 
w obecnych strefach, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry rejestrowano opady atmosferyczne każdego dnia 
omawianego okresu. Na ogół były to opady słabe, rzadziej umiarkowane. Początkowo 
w szczytowych partiach gór występowały opady śniegu, powodujące kilkucentymetrowy 
przyrosty pokrywy śnieżnej. W ostatniej dobie wzrost temperatury powietrza był przyczyną 
tajania pokrywy śnieżnej. Obecnie pokrywa śnieżna utrzymuje się jedynie w szczytowych 
partiach zlewni górnej Odry, Nysy Kłodzkiej i Bobru. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, z wyjątkiem jednego dnia opady 
atmosferyczne występowały w całym analizowanym okresie. Najwyższą wartość opadu 
dobowego zanotowano na stacji Bobry (górna Warta) 29.0mm. Zaobserwowano także 
pokrywę śnieżną, a najwyższa wysokość została zanotowana w Droniowicach (43cm). 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze układały się przeważnie w strefie wody średniej lub 
odcinkami na granicy strefy średniej i niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
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Odry dominowała strefa stanów średnich, odcinkami obserwowano strefę wody niskiej, 
strefę wody wysokiej rejestrowano głównie w zlewniach Bobru, Kaczawy, Bystrzycy, Małej 
Panwi, Osobłogi i Kamionki. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze po opadach deszczu ulegały wahaniom (do ok. 40 
cm). Większe zmiany dobowe obserwowano poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry podobnie jak na Odrze, po opadach deszczu 
obserwowano przeważnie wahania stanów wody. Zmiany dobowe przeważnie wynosiły 
około 20-30 cm, lokalnie nie przekraczały 50 cm.  

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. 

W pierwszej części analizowanego okresu na obszarze zlewni Warty z wyłączeniem zlewni 
Noteci i odcinka środkowej Warty obserwowano głównie wzrosty stanów wody, 
a pozostałym obszarze notowano lokalnie spadki stanów wody. Wzrosty poniżej zbiornika 
Jeziorsko spowodowane były cyklicznymi zwiększeniami odpływu ze zbiornika. W drugiej 
części obserwowanego okresu zaznaczyły się już spadki stanów wody na górnej Warcie oraz 
na odcinku ujściowym i dopływach. Lokalnie występowały wzrosty stanów wody wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic zanotowano spadki 
stanów wody, a pod koniec rozpatrywanego okresu, wzrosty na odcinku od Gozdowic do 
Bielinka. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wzrosty 
i wahania stanów wody, związane z prognozowanymi opadami w postaci deszczu i śniegu, 
szczególnie z zlewniach Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Olzy, Opawy oraz górnej Odry. Lokalnie 
stany wody mogą ulegać większym zmianom, związanym z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są 
głównie wzrosty stanów wody. Lokalnie w zlewni Warty stabilizacja i niewielkie spadki 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały umiarkowane wiatry wiejące z kierunku północno-wschodniego. W następnych 
dniach w polskiej strefie brzegowej Bałtyku obserwowano głównie słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego. 

Minimalna temperatura powietrza równa -4°C wystąpiła 20 IV na stacji Resko-Smólsko. 
Najwyższe temperatury (powyżej 12°C) obserwowano w połowie omawianego tygodnia. 
Temperatura maksymalna została zarejestrowana 21 IV na stacji w Szczecinie i wyniosła 
14°C.  
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Na omawianym obszarze opady atmosferyczne występowały głównie w drugiej połowie 
omawianego tygodnia. Maksymalny opad dobowy równy 13,9 mm obserwowano 24 IV na 
stacji w Wolinie.  

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 
i wysokich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym na początku omawianego tygodnia poziomy 
wody układały się głównie w strefie stanów wysokich, później obserwowano spadek 
poziomów wody do strefy stanów średnich i niskich. Na jeziorze Druzno początkowo stany 
wody utrzymywały się powyżej stanu ostrzegawczego. W końcu okresu poziomy wody na 
Żuławach i Zalewie Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na 
Redze i Parsęcie stany wody układały się początkowo w strefie stanów wysokich a później 
w strefie stanów średnich. Na Słupi, Łebie, Redzie i Baudzie stany wody wahały się w strefie 
stanów średnich. W zlewni Pasłęki stany wody układały się w strefie stanów średnich 
i wysokich. W Białogórzynie (rzeka Radew), Korzybiu (rzeka Wieprza), Łupawie (rzeka 
Łupawa), Goręczynie (rzeka Radunia) i Tomarynach (Pasłęka) okresami obserwowano stany 
wody w strefie stanów niskich. 

Podczas omawianego tygodnia największe dobowe wzrosty stanu wody wystąpiły na 
Żuławach. Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody wynosił 63 cm i został zarejestrowany 
23 IV na stacji w Tujsku. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza w ciągu najbliższych dni 
prognozuje się niewielkie wahania stanów wody przeważnie w strefie stanów średnich 
z tendencją wzrostową w zlewni Parsęty, Wieprzy, Słupi i Redy.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(18 kwietnia – 25 kwietnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 18 kwietnia – 25 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 18 kwietnia – 25 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wdowikowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH w Poznaniu) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Radosław Doktor (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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