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INFORMACIA

Orientacyjna prognoza hydrologiczno-meteorologiczna dla Polski na maj-sierpieh br.1

Aktualne warunki hydrologiczne w dorzeczach Wisfy, Odry oraz rzek Przymorza sq korzystne pod
wzgledem zagrozenia powodziowego. Dominuje niski i sredni poziom wody. W przypadku
potwierdzenia sie prognozowanych warunkow meteorologicznych (opady w normie, temperatura
powyzej normy) wystqpienie najnizszych stanow wody spodziewane jest na przetomie lipca
i sierpnia. W konsekwencji mozliwyjest rozwoj dtugotrwatej suszy hydrologicznej i suszy rolniczej,
moze rowniez nastqpic wysychanie mniejszych ciekow wodnych. Niewykluczone bedq problemy
z prawidfowym prowadzeniem gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych oraz trudnosci
z chlodzeniem blokow w elektrowniach z powodu niedoboru wody ijej wysokiej temperatury.

INFORMACIE SZCZEGOtOWE

• Niekorzystny rozwoj sytuacji hydrologicznej jest prognozowany w Polsce centralnej i potnocnej.
Od maja do sierpnia spodziewane sq temperatury powyzej normy z wielolecia, zas miesieuna

suma opadow bedzie ponizej normy. Jedynie na poczgtku analizowanego okresu opady moga, bye

w normie. W przypadku potwierdzenia sie, prognozy, wystqpi wyrazna tendencja spadkowa poziomu

wody na srodkowej Wisle oraz Narwi, w tym w miejscach istotnych z punktu widzenia elektrowni

w Kozienicach i Ostrotece. W sierpniu poziom wody moze bye zblizony, a nawet nizszy

od zaobserwowanego w latach 2011/2012 i 2014/2015. Niskiemu poziomowi wody be.dzie
towarzyszyc jej wysoka temperatura. W analogicznych letnich okresach si^gata 27°C na Wisle i prawie
29°C na Narwi.

• W Polsce zachodniej oraz potudniowo-zachodniej prognozowana temperatura w okresie
maj-sierpien bedzie powyzej normy, zas miesie,czna suma opadow w normie lub ponizej normy.

W konsekwencji przewiduje sie, gtownie wahania w strefie wody sredniej i stopniowe spadki w rejony
wody niskiej. Spodziewane warunki powinny bye zblizone do warunkow zaobserwowanych w latach
2011/2012 oraz 2014/2015.

• W Polsce potudniowej prognozowana temperatura w okresie maj-sierpieh bedzie powyzej normy,

zas miesieczna suma opadow w normie lub ponizej normy. W konsekwencji na tym obszarze

spodziewane b§da. wahania stanu wody z wyrazna. tendencja. spadkowa.. Lokalnie mozliwe

sq wzrosty do poziomu wysokiego w przypadku wystqpienia opadow burzowych, szczegolnie
na gorskich doptywach Wisty. Warunki hydrologiczne w potudniowej Polsce w okresie
prognostycznym be_da, zblizone do zaobserwowanych w okresie letnim 2011/2012 i 2014/2015,
a nawet stany wod moga, bye nieznacznie nizsze.

• W Polsce potudniowo-wschodniej w analizowanym okresie temperatura bedzie powyzej normy,
zas miesieczna suma opadow w normie lub ponizej normy. Ogolne warunki hydrologiczne b^da.
analogiczne jak w Polsce potudniowej.
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Informacjs przygotowano na podstawie Orientacyjnej sezonowej prognozy dla Polski no okres maj-sierpieh 2(J19 z uwzglednieniem prognozy
meteorologicznej i hydrologicznej oraz scenariuszy przebiegu sytuacji hydrologicznej opracowanej wCentrum Nadziru Operacyjnego PSHM IMGW
PIB - Stan na dzieri 29 kwietnia 2019 r.
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