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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Przez cały okres w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano wahania 
temperatury powietrza. 25 i 28 IV były wyraźnie cieplejsze od pozostałych z temperaturami 
przekraczającymi w ciągu dnia lokalnie 20°C. Temperatury ujemne notowane były jedynie 
punktowo, w nocy, w drugiej części okresu. Na całym obszarze do dnia 28 IV notowano 
opady deszczu, z czego w dniach 27 i 28 IV były to opady na ogół o umiarkowanym bądź 
silnym natężeniu. Strefa z najintensywniejszymi opadami objęła całe województwo śląskie 
oraz świętokrzyskie, a także Podhale wraz z zachodnią małopolską. Sumy opadów za te kilka 
dni sięgały 50 do 90 mm. W Tatrach na kilku stacjach sumy opadów przekroczyły znacznie 
ponad 100 mm. Od dnia 29 IV notowano jedynie lokalnie małe bądź śladowe ilości opadu. 
W całym okresie nie notowano już opadów śniegu, a w związku z dodatnimi temperaturami 
powietrza oraz opadami deszczu występująca jeszcze w wyższych partiach Tatr pokrywa 
śnieżna w szybkim tempie tajała. W dniu 2 V ciągła pokrywa śnieżna  została zarejestrowana 
jedynie w Tatrach - największą jej grubość (153 cm) pomierzono na Kasprowym Wierchu.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania 
temperatury powietrza. Maksymalna temperatura kształtowała się w przedziale od około 
4,0°C do około 18,0°C. Temperatura minimalna miejscami nocą spadała nieznacznie poniżej 
0°C i zawierała się w przedziale od około -3°C do około +8°C.  W dniach 25-28 IV na niemal 
całym obszarze notowano opady deszczu, miejscami intensywne, o najwyższych sumach 
dobowych 27 i 28 V – do ok. 30 mm. Kolejne dni były już bezopadowe lub z nieznacznymi 
opadami. 

W zlewni Wisły po Dęblin w związku z intensywnymi opadami deszczu na rzekach na terenie 
województw śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego notowano wzrosty poziomu 
wody do strefy stanów wysokich z licznymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych oraz 
alarmowych. Największa liczba stacji z przekroczeniami wspomnianych stanów miała miejsce 
w województwach śląskim i świętokrzyskim. Sytuacja hydrologiczna na dopływach Wisły 
zaczęła się stabilizować w sobotę 29 IV po ustaniu opadów. Do końca okresu notowano już 
spadki, początkowo w strefie stanów wysokich, a w kolejnych dniach w strefie stanów 
wysokich i średnich. Liczba stacji z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi i alarmowymi 
systematycznie malała. Na terenie województwa podkarpackiego (zlewnie Wisłoki, Sanu 
i Wisłoka) przez cały okres, w związku z brakiem opadów deszczu, notowano głównie 
niewielkie wahania poziomu wody. Na Lubelszczyźnie, w zlewni Wieprza, notowano wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Na Wiśle po Dęblin na skutek spływu wód 
opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych notowano wzrosty poziomu wody 
do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na większości stacji 
wodowskazowych na obszarze górnej Wisły. Uformowała się kulminacja fali wezbraniowej 
która ostatniego dnia okresu znajdowała się na odcinku Puławy-Dęblin.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszych dniach okresu obserwowano: 
do zbiornika we Włocławku głównie opadanie poziomu wody, a poniżej zbiornika 
we Włocławku wahania. W następnych dniach wystąpiły przeważnie wzrosty związane 
ze spływem wody opadowo-roztopowej z górnej części zlewni - w strefie wody średniej,  
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a w ostatnim dniu w środkowym odcinku Wisły lokalnie w strefie wody wysokiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu do Krzyczewa) obserwowano: na dopływach Wisły do zbiornika we Włocławku głównie 
wzrosty stanu związane ze spływem wody opadowej w strefie wody wysokiej i średniej, 
a poniżej zbiornika we Włocławku stabilizację i opadanie na ogół w strefie wody średniej. 
Wzrosty powyżej stanu alarmowego i ostrzegawczego obserwowano na większości rzek 
zlewni Pilicy, oraz na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach. Na Bugu w Krzyczewie notowano wzrost 
poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. Na Krznie wystąpił wzrost poziomu 
wody, początkowo w górnej części strefy stanów średnich. Jednak w trakcie tygodnia 
na skutek dalszych wzrostów poziom wody podniósł się do strefy stanów wysokich 
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, a następnie alarmowego. Na pozostałym obszarze 
zlewni Bugu po Krzyczew notowano niewielkie wahania poziomu wody głównie w strefie 
stanów średnich. W zlewni Narwi poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Do 28 IV  obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie poziomu wody, tylko 
lokalnie na dopływach górnej Narwi występowały wahania i wzrosty, związane ze spływem 
wód opadowych. W kolejnych dniach w zlewni Narwi obserwowano wzrosty i wahania, 
na skutek spływu wód opadowych oraz przemieszczania wody w zlewni. Jedynie na dolnej 
Narwi, częściowo Pisie oraz częściowo w zlewni środkowej i dolnej Biebrzy w dalszym ciągu 
występowała stabilizacja poziomu wody. Na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywało się 
nieznaczne przekroczenie stanu alarmowego, kilkucentymetrowe przekroczenia stanów 
ostrzegawczych odnotowano punktowo w zlewniach Supraśli (na rzece Czarna) oraz górnej 
Biebrzy (na  Sidrze).  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej oraz w dolnej 
strefie wody wysokiej. Obserwowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody. Lokalnie 
wystąpiły nieduże wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w dniach 
29-30 IV także spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu dwóch najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody 
w dolnej części strefy stanów wysokich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin będą notowane 
głównie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich. Na skutek 
prognozowanych opadów deszczu mogą wystąpić ponowne wzrosty poziomu wody 
w aktualnych strefach stanu.  

Na Wiśle na odcinku od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrosty stanu wody, następnie 
wahania związane ze spływem wody opadowej z górnej części zlewni. Poziom wody układał 
się będzie do zbiornika we Włocławku w strefie wody wysokiej, a poniżej Włocławka 
w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od Dęblina po Tczew, w tym w zlewni Narwi 
z Bugiem przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej i średniej, a miejscami w niskiej. 
W zlewni Pilicy poziom wody będzie powoli opadał i ilość profili z przekroczeniem stanów 
alarmowych i ostrzegawczych będzie się zmniejszać. Na Liwcu w Zaliwiu oraz Krznie 
w Malowej Górze będą nadal utrzymywać się przekroczenia stanów alarmowych. 
Na większości dopływów Narwi powyżej ujścia Bugu oraz na dopływach Biebrzy  
od 4 V prognozowane są wahania i wzrosty w strefie wody średniej oraz w dolnej strefie 
wody wysokiej wywołane spływem wód opadowych. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy w pierwszych dwóch dniach prognozuje się na ogół tendencję 
spadkową poziomu wody w obecnych strefach, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W kolejnych dniach prognozuje się na ogół wzrosty i wahania poziomu 
wody w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, wywołane spływem wód opadowych oraz 
pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne w postaci deszczu, deszczu 
ze śniegiem i śniegu notowano w pierwszych pięciu dniach okresu. Na ogół były to opady 
umiarkowane i dość duże, a w zlewniach górnej Odry i Nysy Kłodzkiej duże. Natężenie 
opadów było słabe i umiarkowane, a w połowie okresu umiarkowane i silne. Grubość świeżo 
spadłego śniegu dochodziła do 13 cm. Opady deszczu oraz wzrost temperatury powietrza był 
przyczyną redukcji pokrywy śnieżnej. Obecnie zwarta pokrywa śnieżna utrzymuje się jedynie 
w szczytowych partiach zlewni Nysy Kłodzkiej i Bobru, a lokalnie notowane są płaty śniegu. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały głównie 
w pierwszej części okresu i największa ich intensywność przypadła na zlewnie górnej Warty. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Lgota Górna (Warta) 25,6 mm. 

Opady deszczu spowodowały wzrosty stanów wody, zwłaszcza na górnej Odrze oraz jej 
dopływach, w zlewni Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Ślęzy. Początkowo stany wody układały się 
w strefie wody średniej oraz w strefie wody wysokiej (Nysa Kłodzka, Mała Panew, Opawa, 
Osobłoga, Bystrzyca, Kaczawa oraz Bóbr) i lokalnie w strefie wody niskiej (w zlewniach: Małej 
Panwi, Baryczy, Nysy kłodzkiej i Nysy Łużyckiej). Po opadach deszczu i zasilaniu 
z topniejącego śniegu stany wody dość gwałtownie rosły i w zdecydowanej większości 
osiągnęły strefę wody wysokiej. W pierwszym dniu okresu notowano nieliczne przekroczenia 
stanów ostrzegawczych, a z upływam czasu liczba ich wzrastała i w kolejnych dniach 
notowano przekroczenia stanów alarmowych. Najwięcej przekroczeń stanów 
ostrzegawczych i alarmowych notowano w okresie 29-30 V. W drugiej części okresu w zlewni 
górnej Odry stany wody opadały,  natomiast Odrą środkową przemieszcza się fala wezbrania 
przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych. Ostatniego dnia okresu szczyt 
wezbrania przemieszcza się w rejonie Brzegu-Oławy.    

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowała strefa stanów średnich oraz 
wysokich. Stany wody ulegały wahaniom, w środkowej części okresu notowano większe 
wzrosty stanów wody spowodowane opadami deszczu i zasilaniem z topniejącego śniegu 
i lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych (szczególnie na dopływach 
górnej Odry, Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Baryczy). 

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

W pierwszej części okresu w zlewni górnej Warty obserwowano wzrosty stanów wody. 
Na odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty, a w odcinku ujściowym 
spadki stanów wody. W drugiej części zaznaczyły się już spadki stanów wody na górnej 
Warcie. Wzrosty poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były cyklicznymi zwiększeniami 
odpływu ze zbiornika. Wzrosty po wystąpieniu opadów deszczu zaznaczyły się także 
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na większości dopływów w zlewni Warty, za wyjątkiem zlewni Noteci, gdzie występowały 
spadki i stabilizacja stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic obserwowano głównie 
wzrosty stanów wody, a lokalnie spadki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni na górnej Odrze i na dopływach górnej Odry przewiduje się 
początkowo opadanie stanów wody, a w połowie okresu wzrosty i wahania stanów wody 
związane z prognozowanymi opadami. Odrą środkową przemieszczać się będzie fala 
wezbrania przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych. W zlewniach 
dopływów środkowej Odry mogą wystąpić niewielkie wahania stanów wody przy tendencji 
opadania.  Lokalnie stany wody mogą ulegać większym zmianom, związanym z pracą 
zbiorników i urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty prognozowane są spadki stanów 
wody. Na Warcie i dopływach poniżej zbiornika Jeziorsko wzrosty stanów wody. Na Odrze 
granicznej prognozowane są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

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

Minimalna temperatura powietrza równa -2,4°C wystąpiła 30 IV na stacji w Szczecinie. 
Najwyższe temperatury (powyżej 15°C) obserwowano pod koniec okresu. Temperatura 
maksymalna została zarejestrowana 1 V na stacji w Nowej Pasłęce i wyniosła 15,8°C.  

Opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszej połowie okresu. Maksymalny opad 
dobowy równy 14,5 mm obserwowano 29 IV na stacji w Osówku.  

Na wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim, na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły notowano wahania poziomów wody w strefie stanów średnich 
i wysokich. Na jeziorze Druzno w Żukowie 29 IV został przekroczony stan ostrzegawczy. 
Na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 
Jedynie na rzekach: Radew, Wieprza i Słupia obserwowano stany wody w strefie stanów 
średnich i niskich. 

Podczas omawianego okresu maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 16 cm i został 
zarejestrowany 28 IV na stacji w Białogórzynie. 

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 
i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 25 kwietnia - 2 maja 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 25 kwietnia - 2 maja 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 25 kwietnia - 2 maja 2017 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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