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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano początkowo stopniowe 
ochłodzenie. Od 27 V temperatura powietrza ponownie zaczęła rosnąć. Najniższa 
temperatura powietrza została odnotowana na obszarach górskich, gdzie nieznacznie 
przekraczała 0°C; najwyższe wartości temperatury powietrza (miejscami powyżej 27°C) 
zaobserwowano pod koniec okresu. Opady deszczu (przelotne, miejscami o charakterze 
burzowym) odnotowano jedynie na początku okresu (do 26 V włącznie). Cechowały się one 
słabą oraz umiarkowaną intensywnością. Od 27 V notowano brak opadów atmosferycznych 
bądź ich ślad. Pokrywa śnieżna (zalegająca jeszcze w wyższych partiach Tatr) ulegała 
dalszemu sukcesywnemu topnieniu i w dniu 30 V występowała już jedynie w postaci płatów 
śniegu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa temperatura w ciągu dnia 
na ogół przekraczała 20°C. W całym okresie maksymalna temperatura powietrza 
kształtowała się w przedziale od ok. 14°C do ok. 29°C, a minimalna od ok. 5°C do ok. 17°C. 
Przelotne opady deszczu miejscami o charakterze burzowym notowano głównie w pierwszej 
połowie okresu, maksymalnie do ok. 23 mm w zlewni Wdy i ok. 20 mm w zlewni Pilicy. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody, przy ogólnej tendencji 
spadkowej. Na jej dopływach na ogół obserwowano spadek poziomu wody. Jedynie 
punktowo notowano niewielkie wahania, wywołane opadami deszczu (także o charakterze 
burzowym) oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody na większości dopływów 
Wisły po Dęblin układał się na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo stabilizację 
i opadanie stanu wody, następnie wahania i kilkucentymetrowe wzrosty związane ze 
spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Poziom wody układał się w strefie wody 
średniej, a w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano na ogół opadanie 
i stabilizację poziomu wody, lokalnie zakłócone spływem wód opadowych na początku 
okresu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody 
średniej, miejscami w niskiej i wysokiej. Na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywało się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej,  
a na górnej Łynie w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół tendencję spadkową 
poziomu wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach na ogół spodziewana 
jest dalsza tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. 
Jedynie lokalnie na mniejszych rzekach w związku z prognozowanymi opadami deszczu 
o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo zjawisko może mieć charakter 
gwałtowny, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
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W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się: do zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody, a poniżej zbiornika we Włocławku 
wahania - głównie w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
(włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody 
oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz prognozowanymi 
opadami burzowymi. Poziom wody układać się będzie w strefie wody średniej, a miejscami 
w strefie wody niskiej i wysokiej. Obserwowane przekroczenie stanu ostrzegawczego 
na Kanale Giżyckim w Giżycku będzie się utrzymywać. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się tendencję spadkową poziomu wody, lokalnie 
zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych, na ogół 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  

 

Dorzecze Odry 

Opady deszczu występowały głównie w pierwszych dniach okresu, szczególnie w dorzeczu 
górnej Odry. Drugą połowę okresu cechował na ogół brak opadów atmosferycznych. Dopiero 
ostatniego dnia wystąpiły one w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry, ale miały 
przeważnie umiarkowane natężenie i charakter przelotny. W pierwszej połowie okresu śnieg 
w postaci płatów utrzymywał się jeszcze na Śnieżce. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne wystąpiły tylko 
w dwóch pierwszych dniach okresu. W pozostałym okresie opady występowały jedynie 
lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Lgota Górna (Warta) 18,5 mm. 

Stan wody górnej i środkowej Odry oraz w zlewniach dopływów układał się przeważnie 
w strefie wody średniej lub niskiej, a jedynie w Lubachowie na Bystrzycy okresami w strefie 
wody wysokiej, w związku z pracą zbiornika wodnego. 

Stany wody na Odrze miały na ogół tendencję do opadania. Na górnej Odrze, w pierwszej 
części okresu zaznaczyła się tendencja wzrostowa związana z przemieszczaniem się 
niewielkiego wezbrania. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej stany wody podlegały 
wahaniom, największym w Brzegu Dolnym i Malczycach. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej stany wody stopniowo opadały podlegając nieokresowym wahaniom. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody miały przebieg wyrównany lub wykazywały 
tendencję spadkową. Wahania spowodowane pracą urządzeń piętrzących zaznaczyły się 
szczególnie na Bobrze poniżej Pilchowic, na Kwisie środkowej poniżej Leśnej oraz na dolnej 
Nysie Kłodzkiej i Kłodnicy. 

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

W zlewni górnej Warty w pierwszej części okresu po wystąpieniu opadów deszczu 
obserwowano niewielkie wzrosty stanów wody. W drugiej części zaznaczyła się stabilizacja 
i lokalnie spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, na całej długości Warty, aż do 
ujścia obserwowano głównie spadki stanów wody. Pod koniec okresu, po zwiększeniu 
odpływu ze zbiornika (z 32 na 37 m3/s) zaznaczyły się wzrosty stanów wody na odcinku 
Warty poniżej zbiornika. Na dopływach Warty występowały głównie spadki stanów wody, 
jedynie lokalnie zaznaczyły się wzrosty wynikające z oddziaływania urządzeń 
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hydrotechnicznych oraz wzrosty po wystąpieniu opadów deszczu. Na Noteci również 
obserwowano głównie spadki stanów wody, lokalnie stabilizację i wzrosty. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic występowały spadki stanów wody, a poniżej Widuchowej wahania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
niewielkim wahaniom z przewagą opadania, przeważnie w strefie wody średniej i niskiej. 
Na odcinkach rzek poniżej pracujących urządzeń piętrzących przewiduje się okresowe zmiany 
stanów wody (szczególnie Bystrzyca górna, Bóbr środkowy, Kwisa środkowa, dolna Nysa 
Kłodzka i Kłodnica). 

W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane 
są dalsze spadki stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Widuchowej niewielkie wzrosty 
i stabilizacja stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim notowano umiarkowane wiatry 
wiejące z sektora zachodniego. W pierwszej połowie okresu przeważały wiatry z kierunku 
północno-zachodniego i zachodniego, a w drugiej połowie z kierunku południowo-
zachodniego i zachodniego. 

Obserwowano niewielki wzrost temperatury powietrza. Najwyższe temperatury (powyżej 
28°C) notowano 28 V na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna została zarejestrowana 
na stacji w Świnoujściu i wyniosła 29,8°C. Najniższe temperatury występowały pod koniec 
pierwszej połowy okresu. Minimalna temperatura powietrza równa 3,5°C została 
zanotowana 25 V na stacji w Kmiecinie.  

Opady atmosferyczne występowały głównie na początku i w przedostatniej dobie okresu. 
Maksymalny opad dobowy równy 12,7 mm obserwowano 23 V na stacji w Grzmiącej.  

Poziomy wody na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły wahały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach notowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie na jeziorze Druzno, w strefie stanów wysokich. 
Na rzekach Przymorza oraz rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody układały się przeważnie 
w strefie stanów średnich i niskich. Podczas całego okresu na stacji Łupawa (na rzece 
Łupawie) rejestrowano przepływ poniżej średniego niskiego przepływu. 

W minionym tygodniu maksymalny dobowy wzrost stanu wody, spowodowany spływem 
wód opadowych, wynosił 26 cm i został zarejestrowany 24 V na stacji Szczecin Most Długi. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich 
z niewielką tendencją wzrostową. Na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody 
będą się wahać w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza 
przewiduje się wahania w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 23 maja - 30 maja 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 23 maja - 30 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 23 maja - 30 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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