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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na początku opisywanego okresu (9-11 V) w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
obserwowano ochłodzenie. Najniższe temperatury powietrza odnotowano w nocy z 9/10 V 
oraz nad ranem 10 V, gdzie prawie na całym osłanianym obszarze temperatura spadła 
poniżej 0°C. Najniższe jej wartości notowano w wyższych partiach gór (poniżej -10°C na 
Kasprowym Wierch i w Dolinie Pięciu Stawów). W tym czasie maksymalna temperatura 
powietrza nie przekraczała 13°C. Od 12 V dobowa temperatura powietrza zaczęła wzrastać. 
Najwyższą jej wartość zanotowano 15 V, gdzie lokalnie przekraczała 22°C. Od 9 do 11 V oraz 
14 V na całym obszarze nie notowano opadów deszczu bądź były to ilości śladowe. W dniach 
12-13 V i 15 V obserwowano opady deszczu o charakterze ciągłym, lokalnie burzowym, 
miejscami intensywne. W omawianym czasie obserwowano topnienie pokrywy śnieżnej, 
która występowała jedynie w wyższych partiach Tatr. 16 V notowano jej śladowe ilości lub 
pokrywę śnieżną z przerwami (tylko w wyższych partiach Tatr). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszych dniach 
omawianego okresu było chłodno, następnie stopniowo ocieplało się. Najcieplejszym dniem 
był 14 V z temperaturami maksymalnymi sięgającymi około 24˚C. Minimalna dobowa 
temperatura kształtowała się w przedziale od ok. -4˚C do ok. 16˚C, a najniższe wartości 
notowano 9 i 10 V. Opady atmosferyczne początkowo również w postaci śniegu, notowano 
głównie 9 i 10 V. Najwyższe zanotowane wówczas sumy dobowe lokalnie przekraczały 
10mm. Pozostałe dni były na ogół bezopadowe, jedynie w zlewni dolnej Wisły 14 i 15 V 
odnotowano opady, w zlewni Wdy sięgające ok. 17mm. Do 11 V lokalnie w zlewniach Łyny, 
Węgorapy oracz Czarnej Hańczy odnotowano wystąpienie pokrywy śnieżnej, na ogół była 
ona śladowa, jedynie w Suwałkach jej grubość wyniosła 2cm. 

W dniach 9–11 V w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano tendencję spadkową poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a miejscami w dolnej części strefy stanów wysokich. 9 V na 
Kamiennej w Wąchocku oraz na Tyśmienicy w Tchórzewie, poziom wody spadł poniżej stanu 
ostrzegawczego i układał się w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Kamiennej poniżej 
zbiornika Brody Iłżeckie w wyniku pracy zbiornika, notowano chwilowe przekroczenia stanu 
ostrzegawczego. 11 V na Nidzie w Pińczowie poziom wody również obniżył się poniżej stanu 
ostrzegawczego. Od 12 V w wyniku opadów deszczu miejscami o charakterze konwekcyjnym 
w zlewni Wisły po Dęblin, notowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich,           
a miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w miejscu wystąpienia 
opadu konwekcyjnego wzrosty miały charakter gwałtowny. 15 V na Przemszy w profilu 
Radocha na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, chwilowo został przekroczony stan 
ostrzegawczy. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano opadanie stanu wody, okresowo 
na dolnej Wiśle zakłócone pracą stopnia wodnego we Włocławku. Poziom wody układał się 
w strefie wody średniej i wysokiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew 
(łącznie ze zlewnią Narwi) obserwowano opadanie i stabilizację poziomu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Nieduże wzrosty przez cały okres występowały 
tylko na górnej i środkowej Narwi, a w ciągu pierwszych dni także lokalnie na Supraśli 
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i Narewce. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej, miejscami w niskiej. 
Przekroczenia stanów ostrzegawczych okresowo notowano w zlewni Pilicy, Liwca oraz na 
Iłżance. W ostatnim dniu omawianego okresu stan ostrzegawczy przekroczony był już tylko 
w Białobrzegach na Pilicy oraz w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej. Na Kanale 
Giżyckim w Giżycku początkowo utrzymywało się nieznaczne przekroczenie stanu 
alarmowego, od 14 V obserwowane jest osiągnięcie stanu alarmowego. 

Na Bugu po Krzyczew od 9 do 11 V, obserwowano wzrost poziomu wody w strefie stanów 
średnich i wysokich. Od 12 V do końca opisywanego okresu w zlewni Bugu po Krzyczew 
notowano spadek poziomu wody do dolnej części strefy średnich stanów. Na Krznie również 
zaznaczył się spadek poziomu wody przy przekroczonym do 14 V stanie alarmowym. 
W godzinach nocnych 14 V poziom wody obniżył się poniżej stanu alarmowego i układał 
w dolnej części strefy stanów wysokich przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na Bugu 
poniżej Krzyczewa notowano na ogół opadanie i stabilizację poziomu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
lokalnie w dolnej strefie wody wysokiej, na górnej Łynie okresowo także w strefie wody 
niskiej. Obserwowano na ogół nieznaczne wahania poziomu wody wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a w dniach 10-12 V także spływem wód opadowych.  

   

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin, zaznaczą się wahania poziomu wody 
z przewagą spadków w strefie stanów średnich. Na jej dopływach spodziewane są spadki 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu 
wody w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody wysokiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację i opadanie 
stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się 
będzie w strefie wody średniej, miejscami w strefie wody wysokiej i niskiej. Na Pilicy 
w Białobrzegach oraz w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej, okresowo utrzymywać się 
będą przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na Krznie w Malowej Górze zaznaczy się spadek 
poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Obserwowane osiągnięcie stanu alarmowego 
na Kanale Giżyckim w Giżycku będzie się utrzymywać. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozowane są na spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół strefie wody średniej, lokalnie dolnej wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W zlewni górnej i środkowej Odry opady występowały pierwszego dnia i w całej drugiej 
połowie. Były to opady przelotne i burzowe, słabe, lokalnie o natężeniu umiarkowanym 
i silnym. W szczytowych partiach gór zanikała pokrywa śnieżna. Aktualnie występują płaty 
w szczytowych partiach Karkonoszy.  
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W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały głownie 
na początku i na końcu obserwowanego okresu czasu. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji Gorzów Wielkopolski (Warta) 19 mm. 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody średniej. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej od Koźla do Wrocławia stany wody utrzymywały się w strefie wody 
średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody opadały od strefy wody 
wysokiej do średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowała strefa 
stanów średnich oraz lokalnie występowała strefa stanów wysokich i niskich.  

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 górnej Odrze stany wody opadały i ulegały niewielkim wahaniom. Na Odrze środkowej na 
odcinku Brzeg Dolny – Słubice stany wody opadały a w drugiej połowie okresu w wyniku 
pracy jazu w Brzegu Dolnym ulegały wahaniom na odcinku do Ścinawy.  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody na ogół opadały. Lokalnie 
ulegały większym wahaniom w wyniku opadów. W całym okresie nie notowano już 
większych wezbrań.  Większe zmiany w stanach wody obserwowano poniżej zbiorników 
retencyjnych i  urządzeń hydrotechnicznych.  

Na obszarze zlewni górnej Warty obserwowano spadki stanów wody. Na początku okresu na 
odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko do Wodowskazu Sławsk obserwowano spadki 
i stabilizację stanów wody, poniżej Sławska do ujścia obserwowano niewielkie wzrosty. 
W drugiej części spadki obserwowano już na całym obszarze zlewni Warty. Na dopływach 
Warty występowały głównie spadki stanów wody, jedynie po wystąpieniu opadów 
zaznaczyły się lokalnie wzrosty. Na Noteci w pierwszej część występowały niewielkie wzrosty, 
a w drugiej części obserwowano już spadki stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
w pierwszej część występowały niewielkie wzrosty, a w drugiej części obserwowano już 
spadki stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni górnej Odrze prognozowane jest niewielkie opadanie stanów 
w strefie wody średniej. Na Odrze skanalizowanej wystąpią spadki stanów wody oraz 
nieznaczne wahania w strefie wody średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej 
prognozowane są dalsze spadki stanu wody z możliwością lokalnych wahań poniżej Brzegu 
Dolnego. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozuje się dalsze, powolne opadanie 
stanów wody. Lokalne wahania stanów wody związane będą z pracą zbiorników oraz 
urządzeń piętrzących. Stany wody będą pozostawały w strefie wody średniej, miejscami 
wysokiej i niskiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i na Odrze granicznej poniżej Słubic 
prognozowane są spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

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

W czasie omawianego okresu obserwowano wzrost temperatury powietrza. Najniższe 
temperatury występowały na początku tygodnia w części wschodniej opisywanego obszaru. 
Minimalna temperatura powietrza równa -3°C została zarejestrowana 11 V na stacji w Nowej 
Pasłęce. Na początku analizowanego okresu obserwowano również śnieg: płaty śniegu 
w Elblągu - Milejewie i Goręczynie oraz pokrywę śnieżną o grubości 2 cm w Łebie. Najwyższe 
temperatury (powyżej 22°C) zanotowano w drugiej połowie minionego tygodnia. 
Temperatura maksymalna została zarejestrowana 14 V na stacji w Lęborku i wyniosła 25°C.  

Największe opady atmosferyczne występowały na początku analizowanego okresu. 
Maksymalny opad dobowy równy 20 mm obserwowano 10 V na stacji w Bornitach.  

Poziomy wody na wybrzeżu i Zalewie Szczecińskim wahały się w strefie stanów średnich, 
lokalnie na wybrzeżu wschodnim w strefie stanów niskich.  W ujściowym odcinku Odry stany 
wody układały się w strefie stanów średnich, początkowo lokalnie wysokich. Na Żuławach 
i Zalewie Wiślanym poziomy wody  wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 
W ujściowym odcinku Wisły obserwowano stany wody w strefie stanów wysokich i średnich 
z tendencją spadkową w drugiej połowie omawianego okresu. Na rzekach Przymorza stany 
wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich i niskich. 

W minionym tygodniu maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 26 cm i został 
zarejestrowany 11 V na stacji w Nowych Sadłukach. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowym 
odcinkach Odry oraz na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody głównie w strefie 
stanów średnich. W ujściowy odcinku Wisły spodziewane są dalsze powolne spadki stanów 
wody do strefy stanów średnich Na rzekach Przymorza poziomy wody będą układać się 
przeważnie w strefie stanów średnich i niskich z nieznaczną tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 maja - 16 maja 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 9 maja - 16 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  9 maja - 16 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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