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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu notowano dodatnie temperatury powietrza w ciągu całej doby. 
Jedynie w Tatrach na Kasprowym Wierchu obserwowano w ciągu pojedynczych nocy 
nieznaczne spadki temperatury powietrza poniżej zera. Opady deszczu obserwowano  
w całym okresie, z różnym natężeniem i zasięgiem. Były to zwykle przelotne opady, często 
intensywne o charakterze burzowym, a w zlewni Wisły po Dęblin również opady  
o charakterze ciągłym. Tu też 3 VI odnotowano największe sumy dobowe sięgające ponad  
60 mm. Pozostałości pokrywy śnieżnej w postaci płatów śniegu występowały już tylko  
w górnych partiach Tatr (Dolina Pięciu Stawów, Kasprowy Wierch).  

W ciągu minionego okresu na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano liczne wzrosty stanu 
wody wywołane opadami deszczu o charakterze burzowym, jak i ciągłym oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się przeważnie w strefie stanów średnich 
oraz w dolnej części strefy stanów wysokich, a punktowo w strefie stanów niskich. 
Obserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych. Największe 
wzrosty obserwowane były w nocy z 3 na 4 czerwca na skutek intensywnych opadów (w tym 
także burzowych) oraz zwiększoną pracą wszystkich zbiorników. Obserwowane były liczne 
przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz lokalne przekroczenia stanów alarmowych. Na 
Wiśle po Dęblin do 3 czerwca obserwowane były wahania stanu wody wywołane spływem 
wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Ostatniego dnia analizowanego 
okresu na całej Wiśle po profil w Dęblinie na skutek opadów deszczu oraz zwiększonej pracy 
zbiorników wystąpił wzrost stanu wody na granicy górnej części strefy stanów średnich oraz 
dolnej części strefy stanów wysokich. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyłączeniem zlewni Narwi i Bugu)  
w pierwszej połowie okresu obserwowano głównie wzrosty stanu wody spowodowane 
występującymi, lokalnie intensywnymi, opadami deszczu, a w drugiej - wahania poziomu 
wywołane opadami deszczu, spływem wody opadowej oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się przeważnie w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Miejscami na lewobrzeżnych dopływach omawianego odcinka Wisły zanotowano 
wzrost poziomu do strefy wody górnej wysokiej. W zlewni Pilicy, Bzury notowano lokalnie 
przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 

W zlewni Bugu po Frankopol, obserwowano dalszy wzrost stanu wody w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Ostatniego dnia okresu stany ostrzegawcze były przekroczone na Bugu na 
odcinku Dorohusk-Krzyczew oraz przekroczony stan alarmowy na Krznie w Malowej Górze. 
Poniżej Frankopola w zlewni Bugu obserwowano głównie wahania stanów wody, przeważnie 
w dolnej części strefy stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Liwcu 
w Zaliwiu-Piegawkach. 

W zlewni Narwi stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. W pierwszej 
połowie okresu obserwowano na ogół opadanie stanów wody. Lokalnie na górnej Narwi i jej 
dopływach wystąpiły nieznaczne wahania po opadach deszczu. W drugiej połowie w zlewni 
Narwi notowano przeważnie wzrosty bądź wahania stanów wody na skutek spływu wód 
opadowych. 
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W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej. 
Obserwowano na ogół opadanie stanów wody, zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku obserwowana jest stabilizacja przy 
osiągniętym stanie ostrzegawczym 

Prognoza: 

Na dopływach Wisły po Dęblin, w związku ze spływem wód opadowych, zwiększoną pracą 
zbiorników oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym jak i burzowym, 
spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich przy 
utrzymujących się przekroczeniach stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych. 
Spodziewane są przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych i lokalnie alarmowych. Na 
dopływach Wisły na odcinku Dęblin-Tczew przewiduje się wahania stanu wody, związane  
z prognozowanymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych – głównie w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych  
i punktowo alarmowych. W związku z prognozowanymi opadami burzowymi, w miejscu ich 
wystąpienia, istnieje możliwość lokalnych większych wzrostów poziomu wody. W zlewni 
Bugu po Krzyczew zaznaczy się dalszy, niewielki wzrost poziomu wody w dolnej części strefy 
stanów wysokich przy obecnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. 
Spodziewane jest także osiągnięcie stanu ostrzegawczego na Bugu w Strzyżowie. 

Na Wiśle po Tczew obserwowany będzie wzrost stanów wody. Po Dęblin do dolnej części 
strefy stanów wysokich z osiągnięciem stanów ostrzegawczych na odcinku Czernichów-
Szczucin. Na odcinku Dęblin-Tczew w strefie wody średniej i dolnej wysokiej,  
w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej prognozowany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu 
ostrzegawczego.  

W zlewni Narwi prognozuje się głównie stabilizację, stanów wody w strefie wody średniej  
i wysokiej. Lokalnie możliwe wahania oraz wzrosty na skutek spływu wód opadowych oraz 
prognozowanych opadów atmosferycznych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie wzrosty stanów wody, 
związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami 
atmosferycznymi, w strefie wody średniej. Na Kanale Giżyckim stabilizacja przy osiągniętym 
stanie ostrzegawczym. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu omawianego okresu występowały opady 
atmosferyczne, początkowo o małej i umiarkowanej wysokości, a w połowie okresu o dużej  
i bardzo dużej wysokości i dużej intensywności. Szczególnie wysokie opady wystąpiły  
w dniach 1 i 2 VI w Sudetach środkowych i zachodnich oraz na Pogórzu Sudeckim. W całym 
przedziale omawianego okresu zaobserwowano wystąpienie opadów deszczu o dużej 
intensywności również w całym dorzeczu Warty i Odry granicznej. 

Stany wody górnej i środkowej Odry utrzymywały się w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się 
przeważnie w strefie wody średniej i wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty i dolnej Odry 
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układały się w strefach wody wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych  
i ostrzegawczych, wody średniej i lokalnie niskiej. 

W ciągu omawianego okresu zarówno na Odrze jak i jej głównych dopływach obserwowano 
początkowo wahania stanów wody. Po wystąpieniu w dniach 1 i 2 VI intensywnych opadów 
stany wody w zlewniach Kaczawy, górnego Bobru i Nysy Łużyckiej gwałtownie wzrastały 
przekraczając stany alarmowe lokalnie o ponad 100 cm. W ostatnim dniu omawianego 
okresy wzrastały stany wody na środkowych i dolnych odcinkach Bobru, Kwisy i Nysy 
Łużyckiej. W całym okresie utrzymywały się wysokie stany wody w zlewniach Małej Panwi, 
Widawy i Baryczy z utrzymującą się tendencją wzrostową. Na całym obszarze zlewni Warty 
notowano na początku rozpatrywanego okresu spadki i wahania stanów wody. W drugiej 
połowie w wyniku intensywnych opadów deszczu i zwiększenia odpływu ze Zbiornika 
Jeziorsko nastąpiły wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej notowano w początkowym 
okresie spadki stanów wody, stabilizację, a od połowy okresu wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

Na górnej i środkowej Odrze oraz Odrze granicznej prognozowane są wzrosty stanów wody. 
W zlewniach Bobru i Nysy Łużyckiej oraz Baryczy będą utrzymywały się wysokie stany wody. 
W związku z prognozowanymi opadami deszczu w ciągu najbliższych dni możliwe są wzrosty 
stanów wody Górnej Odry i jej dopływów do strefy stanów wysokich. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora północno-wschodniego, głównie umiarkowane. 
Natomiast, w drugiej połowie przeważały wiatry z sektora północnego, umiarkowane i silne. 

Opady deszczu występowały codzienne,  z wartościami od ilości śladowych do kilkudziesięciu 
milimetrów na dobę. Najbardziej  intensywne opady wystąpiły na Pomorzu Zachodnim  
i środkowym w dniach 1-3 VI, z najwyższymi sumami  dobowymi do około 30,8 mm.   

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża RP, na Zalewie Szczecińskim, utrzymywały się w strefie 
stanów średnich. Na Żuławach, od połowy omawianego okresu, poziomy wody utrzymywały 
się w głównie w strefie stanów wysokich. W ujściowym odcinku Wisły i Odry oraz częściowo 
na Zalewie Wiślanym poziom wody układał się strefie stanów wysokich. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się następująco: na Parsęcie, Łebie i Redzie 
w strefie stanów średnich, na rzece Radew, Wieprza, Łupawa, Słupia w strefie stanów 
średnich, lokalnie niskich.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
oraz na Żuławach Wiślanych poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich 
oraz w strefie stanów wysokich (Zalew Wiślany, ujściowy odcinek Wisły i Odry). Na rzekach 
Przymorza stany wody utrzymywać się będą w strefie stanów średnich, lokalnie w górnych 
odcinkach  w strefie stanów niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 29 maja - 4 czerwca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 29 maja - 4 czerwca 2013 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 29 maja - 4 czerwca 2013 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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Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – SHO Poznań) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Emilia Piskalska (BPH we Wrocławiu) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 
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