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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Niemal przez cały okres, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, obserwowano 
wahania temperatury powietrza. Dzień 6 V był wyraźnie cieplejszy od pozostałych; 
temperatura lokalnie przekraczała 20°C. W dniu 8 V obserwowano znaczny spadek 
temperatury powietrza. W nocy z 8 na 9 V, miejscami notowano ujemną temperaturę 
powietrza (w wyższych partiach Tatr nawet poniżej -5°C). Na całym obszarze w opisywanym 
okresie notowano opady deszczu, na ogół o natężeniu umiarkowanym bądź słabym. 
Punktowo, obserwowane opady miały charakter burzowy. Najintensywniejsze opady 
wystąpiły 3 i 6 V a największa ich suma dobowa wynosiła około 50 mm. Opady śniegu 
wstąpiły jedynie 8 V, w wyższych partiach Tatr co spowodowało kilkucentymetrowy przyrost 
pokrywy śnieżnej. W dniu 9 V pokrywa śnieżna została zanotowana jedynie w wyższych 
partiach Tatr - największą jej grubość (95 cm) pomierzono w Dolinie Pięciu Stawów. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa najcieplejszymi dniami 
były 5 i 6 V z temperaturami maksymalnymi przekraczającymi często 20˚C, lokalnie 
sięgającymi około 25˚C. Maksymalna dobowa temperatura powietrza w całym okresie  
z wyjątkiem 8 V zwykle nie spadała poniżej 10˚C. Minimalna dobowa temperatura zaś 
kształtowała się w przedziale od ok. -1˚C do ok. 15˚C, najniższe wartości lokalnie nieznacznie 
poniżej 0˚C notowano w pierwszym i ostatnim dniu okresu. W ciągu całego przedziału czasu 
obserwowano opady deszczu, 4 i 6 V lokalnie o umiarkowanym natężeniu, miejscami 
i okresowo również o natężeniu silnym (głównie w zlewni Pilicy, Bzury i na dopływach dolnej 
Wisły) o sumach do ok. 20-30mm. Największe opady zanotowano 7 V w zlewni górnej Narwi, 
zwłaszcza w zlewni Supraśli gdzie często miały natężenie ulewne, a dobowe sumy sięgnęły 
60-90mm. W ostatnim dniu okresu lokalnie w zlewni Węgorapy odnotowano opady śniegu 
i pojawienie się śladowej pokrywy śnieżnej. 

W związku z opadami deszczu o charakterze ciągłym i punktowo burzowym oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych na dopływach Wisły po Dęblin, zwłaszcza w dniach 4 – 6 V, 
notowano wzrosty poziomu wody, na ogół na granicy strefy stanów średnich i wysokich oraz 
do dolnej części strefy stanów wysokich z licznymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, 
a punktowo alarmowych. Sytuacja hydrologiczna na dopływach Wisły zaczęła się stabilizować 
w poniedziałek 8 V po ustaniu opadów, kiedy to na większości rzek obserwowano tendencję 
spadkową poziomu wody, w strefie stanów średnich oraz miejscami w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Na Wiśle po Dęblin na skutek spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń 
hydrotechnicznych w trakcie opisywanego okresu notowano wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich, punktowo z przekroczonymi stanami 
ostrzegawczymi (profile: Sandomierz, Zawichost). Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu 
Tczew obserwowano wahania stanu wody z przewagą wzrostów, związanych ze spływem 
wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni – w strefie wody wysokiej, lokalnie 
i okresowo w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa) początkowo obserwowano stabilizację i opadanie 
poziomu wody, następnie wahania z przewagą wzrostów, związanych ze spływem wód 
opadowych, lokalnie również z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej 
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i średniej, miejscami w niskiej. Lokalnie notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych: 
na Iłżance, Pilicy, Czarnej Włoszczowskiej, Jeziorce, Liwcu i na Utracie oraz przekroczenia 
stanów alarmowych: na Pilicy, Czarnej Włoszczowskiej i Liwcu. Na Bugu po Krzyczew 
w okresie od 2 – 5 V obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich 
i wysokich. Od 6 V do końca opisywanego okresu w zlewni Bugu po Krzyczew notowano 
wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. Na Krznie początkowo 
obserwowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich gdzie 4 V 
poziom wody nieznacznie opadł poniżej stanu alarmowego, a następnie od 6 V obserwowany 
ponowny wzrost poziomu wody z przekroczonym stanem alarmowym. W zlewni Narwi 
po ujście Bugu poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Do 7 V 
obserwowano na ogół stabilizację oraz spadki poziomu wody, od 8 V na skutek spływu wód 
opadowych na Narwi oraz większości jej dopływów dolnego i górnego biegu obserwowano 
wzrosty, częściowo do dolnej strefy wody wysokiej, lokalnie w zlewni Supraśli 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stabilizacja lub tendencja spadkowa przez cały 
okres utrzymała się w zlewni Pisy i większej części zlewni Biebrzy. Na Kanale Giżyckim 
w Giżycku utrzymywało się nieznaczne przekroczenie stanu alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie w dolnej strefie wody wysokiej, na górnej Łynie w drugiej połowie okresu także 
w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach spodziewana jest na ogół 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz miejscami w dolnej 
części strefy stanów wysokich. Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew 
w ciągu najbliższych dni przewiduje się: do zbiornika we Włocławku opadanie poziomu 
wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane ze spływem wody z górnej części 
zlewni - na ogół w strefie wody wysokiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły 
przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej i średniej, miejscami w niskiej. Utrzymywanie 
się przekroczenia stanu ostrzegawczego spodziewane jest na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach 
i na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach. Na Bugu po Krzyczew prognozowany jest 
wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów średnich, a w profilu Krzyczew w dolnej 
części strefy stanów wysokich, na Krznie w Malowej Górze poziom wody układać się będzie 
powyżej stanu alarmowego. W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi nieduże wzrosty 
wywołane przemieszczaniem wody po opadach z wcześniejszych dni prognozowane 
są lokalnie na górnej i środkowej Narwi a w ciągu pierwszej doby także lokalnie 
na dopływach górnej Narwi. W pozostałej części zlewni Narwi oraz w późniejszym okresie 
na dopływach górnej Narwi prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa, lokalnie 
zakłócona spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, początkowo 
lokalnie w zlewni Supraśli przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Osiągnięcie lub 
nieznaczne przekroczenie stanów ostrzegawczych możliwe jest także na Narewce w Narewce 
oraz Narwi w Narwi, obserwowane nieznaczne przekroczenie stanu alarmowego na Kanale 
Giżyckim w Giżycku będzie się utrzymywać. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania poziomu wody w strefie 
wody średniej, lokalnie dolnej wysokiej, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W ciągu omawianego okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady słabe, 
lokalnie o umiarkowanym natężeniu. W wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych 
pokrywa śnieżna w szczytowych partiach gór dość znacznie zmniejszała się lub całkowicie 
zanikła, tylko w ostatnim dniu zanotowano niewielki przyrost pokrywy śnieżnej. Aktualnie 
całkowita pokrywa śnieżna utrzymuje się na Śnieżce (36 cm) i w Zieleńcu (3 cm). 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
analizowanym okresie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Ryczywół (Wełna) 
39.0mm. 

Początkowo stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody wysokiej, 
z upływem czasu przechodziły stopniowo w strefę stanów średnich. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej od Koźla do Opola Groszowic stany wody utrzymywały się w strefie 
wody średniej, od Ujścia Nysy do Słubic na ogół w strefie wody wysokiej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry dominowały strefa stanów średnich oraz wysokich, 
lokalnie wystąpiła strefa stanów niskich.  

Na górnej Odrze stany wody opadały, natomiast Odrą środkową przemieszczało 
się wezbranie przy przekroczonych stanach alarmowych (od Ujścia Nysy do Oławy oraz 
od Ścinawy do Połęcka) i ostrzegawczych (od Trestna do Malczyc i poniżej Białej Góry). 
Lokalne wahania stanów wody wystąpiły na odcinku Brzeg Dolny - Ścinawa w wyniku pracy 
jazu w Brzegu Dolnym .  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody na ogół opadały. Miejscami 
i okresowo ulegały większym wahaniom w wyniku spływu i przemieszczaniu się wód 
opadowych. Lokalnie w zlewniach Opawy, Straduni, Stobrawy, Bystrzycy, Bobru notowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Sąsiecznicy przekroczenia stanu alarmowego. 
Większe zmiany w stanach wody obserwowano poniżej zbiorników retencyjnych i urządzeń 
hydrotechnicznych.  

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

Na obszarze zlewni górnej Warty obserwowano głównie spadki stanów wody. Poniżej 
zbiornika Poraj po zwiększeniu odpływu ze zbiornika wystąpiły wzrosty. Na odcinku Warty 
poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia obserwowano wzrosty stanów wody. Na dopływach 
Warty środkowej i dolnej występowały głównie spadki stanów wody, jedynie po wystąpieniu 
opadów zaznaczyły się lokalnie wzrosty. Na Noteci w drugiej części analizowanego okresu 
występowały wzrosty stanów wody, na górnej Noteci stabilizacja i lokalnie spadki. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic obserwowano głównie wzrosty stanów wody, lokalnie wahania 
poniżej Widuchowej. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie opadał, na skanalizowanym 
odcinku środkowej Odry przy tendencji opadania mogą występować wahania stanu wody 
spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, na Odrze środkowej swobodnie płynącej 
prognozowane są dalsze spadki stanu wody z możliwością lokalnych wahań poniżej Brzegu 
Dolnego i poniżej ujścia Bobru.  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody początkowo i lokalnie mogą 
ulegać nieznacznym wahaniom. Przeważać będzie tendencja spadkowa stanów wody 
z lokalnymi wahaniami związanymi z pracą zbiorników energetycznych i innych urządzeń 
hydrotechnicznych. W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą układały 
się w strefach wody średniej, miejscami wysokiej, lokalnie niskiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i odcinku Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko do Nowej Wsi Podgórnej prognozowane są spadki stanów wody. Od Śremu,  
aż do ujścia Warty wzrosty stanów wody. Na dopływach za wyjątkiem Noteci prognozowane 
są spadki stanów wody. Na Odrze granicznej do Widuchowej prognozowane są wzrosty 
stanów wody, poniżej niewielkie spadki i stabilizacja. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym przeważały silne 
i umiarkowane wiatry wiejące z kierunku wschodniego i północno-wschodniego. Nad 
Bałtykiem Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i słabe wiatry z sektora 
wschodniego. W następnych dniach nad Bałtykiem Południowym przeważały umiarkowane 
i słabe wiatry z sektora północnego. Nad Bałtykiem Południowo-Wschodnim dominowały 
silne i umiarkowane wiatry z kierunku północnego. 

Minimalna temperatura powietrza równa -0,1°C wystąpiła pod koniec analizowanego okresu 
9 V na stacji w Łebie. Tego samego dnia, również na tej stacji meteorologicznej zanotowano 
pokrywę śnieżną o grubości 1 cm. Najwyższe temperatury (powyżej 15°C) obserwowano 
głównie w pierwszej połowie omawianego tygodnia. Temperatura maksymalna została 
zarejestrowana 2 V na stacji w Nowej Pasłęce i wyniosła 17,3°C.  

Opady atmosferyczne z różnym natężeniem występowały podczas całego analizowanego 
okresu. Maksymalny opad dobowy wynoszący niemal 47 mm obserwowano 4 V na stacji  
w Wolinie.  

W pierwszej połowie omawianego okresu poziomy wody na wybrzeżu RP, Zalewie Wiślanym 
oraz na rzece Inie wahały się w strefie stanów średnich. W kolejnych dniach notowano 
niewielkie wzrosty poziomów wody i lokalne przekroczenia stanów wysokich. 

Na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry w pierwszej połowie rejestrowano 
wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych o 7 cm w Trzebieży (5 V). W drugiej połowie analizowanego okresu poziomy 
wody układały się głównie w strefie stanów średnich. 
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W czasie minionego tygodnia poziomy wody na Żuławach i w ujściowym odcinku Wisły 
wahały się w strefie stanów wysokich.  

Na rzekach Przymorza stany wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich  
i niskich, jedynie na stacji Soszyca (rzeka Słupia) utrzymywały się wysokie poziomy podczas 
całego analizowanego okresu. 

W minionym tygodniu maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 36 cm i został 
zarejestrowany 6 V na stacji Stargard Szczeciński. Wzrost był spowodowany spływem wód 
opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowych 
odcinkach rzeki Wisły i Odry oraz na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody  
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich z nieznaczną tendencją spadkową. Na rzekach 
Przymorza poziomy wody będą układać się przeważnie w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(2 maja – 9 maja 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 2 maja – 9 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 2 maja – 9 maja 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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