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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu całego okresu obserwowano opady deszczu, lokalnie intensywne, przeważnie  
o charakterze burzowym. Pozostałości pokrywy śnieżnej w postaci płatów śniegu 
utrzymywały się w górnych partiach Tatr (Dolina Pięciu Stawów, Kasprowy Wierch). 

Na Wiśle po Dęblin w wyniku przemieszczania się wód opadowych w korycie, w okresie  
od 5 do 8 czerwca, notowano wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W pozostałym okresie zaznaczyły się spadki 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Na dopływach Wisły po Dęblin, 
obserwowano wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne i krótkotrwałe) wywołane 
głównie opadami deszczu o charakterze burzowym, spływem wód opadowych oraz 
zwiększonym odpływem ze zbiorników retencyjnych. Na świętokrzyskich dopływach Wisły 
przez cały omawiany okres obserwowano lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i alarmowych. Na pozostałych dopływach Wisły stany wody układały się przeważnie w górnej 
strefie stanów średnich oraz dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z krótkotrwale 
przekroczonymi stanami ostrzegawczymi i alarmowymi. Największe wzrosty, wywołane 
opadami burzowymi (w nocy z 4 na 5 VI oraz 5 VI) obejmowały całą zlewnię Wisły po Dęblin 
oraz (10 VI i noc z 10 na 11 VI) zlewnie Małej Wisły, Przemszy oraz Skawy.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano  głównie wzrosty stanu wody spowodowane spływem wód 
opadowych z górnej części zlewni, występującymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się do zbiornika we Włocławku - głównie w dolnej 
strefie wody wysokiej, lokalnie przekroczone zostały stany alarmowe i ostrzegawcze, poniżej 
zbiornika - głównie w strefie wody średniej. Wisłą przemieszczała się fala wezbraniowa  
z kulminacją w dolnej strefie wody wysokiej  przy przekroczonym stanie alarmowym  w Kępie 
Polskiej i ostrzegawczym w Wyszogrodzie oraz w Chełmnie. Intensywne opady deszczu 
o charakterze burzowym powodowały gwałtowne wzrosty poziomu wody, szczególnie  
w zlewni Pilicy, Bzury oraz w zlewniach zurbanizowanych. 

W zlewni Bugu obserwowano wahania oraz wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy 
stanów wysokich przy nadal przekroczonych stanach ostrzegawczych na odcinku Kryłów – 
Krzyczew oraz stanie alarmowym na Krznie w Malowej Górze.  

W zlewni Narwi stan wód układał się w strefie wody średniej i wysokiej. Od 5 do 9 czerwca 
w zlewni Narwi obserwowano stabilizację oraz opadanie stanów wody. Lokalnie: na dolnej 
Narwi oraz dopływach Narwi i Biebrzy wystąpiły wzrosty stanów wody, na skutek spływu 
wód opadowych. Pod koniec omawianego okresu w zlewni Narwi notowano głównie wzrosty 
stanów wody, związane z przemieszczaniem wody w zlewni oraz spływem wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej i wysokiej. Obserwowano wahania oraz wzrosty stanów wody, na skutek spływu wód 
opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych. Na Kanale Giżyckim w Giżycku 
obserwowano wahania przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby w wyniku prognozowanych opadów, zarówno o charakterze 
burzowym jak i ciągłym, na dopływach Wisły po Dęblin spodziewane są dalsze wzrosty 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich z obecnie przekroczonymi 
stanami ostrzegawczymi i lokalnie alarmowymi. Istnieje możliwość pojawienia się stanów 
ostrzegawczych i alarmowych w kolejnych profilach wodowskazowych. Na Wiśle po Dęblin 
prognozuje się wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.  
W zlewni Wisły po Dęblin, poziom wody może zostać zaburzony w wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle poniżej Dęblina przewiduje się wahania stanu związane  
z przemieszczaniem się wody z górnych części dorzecza w strefie wody dolnej wysokiej  
i średniej przy przekroczonych lokalnie stanach ostrzegawczych, a w Kępie Polskiej okresowo 
stanie alarmowym. Na dopływach przewiduje się początkowo wahania poziomu wody 
spowodowane z przemieszczaniem się wody opadowej w zlewniach, następnie stabilizację 
przy lokalnie przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych.  

W zlewni Bugu zaznaczą się niewielkie wahania poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich przy obecnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych.  

W zlewni górnej i dolnej Narwi prognozuje się głównie wahania oraz wzrosty stanów wody  
w strefie wody średniej i wysokiej, na skutek przemieszczania wody w zlewni. Na Biebrzy, 
Pisie oraz ich dopływach przewiduje się stabilizację oraz opadanie. W kolejnych dniach  
w zlewni Narwi prognozuje się głównie stabilizację oraz opadanie stanów wody.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanów wody, głównie  
w strefie wody średniej, na skutek przemieszczania wody w zlewni oraz pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Kanale Giżyckim stabilizację przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo występowały opady deszczu o wysokości 
na ogół małej i umiarkowanej, lokalnie dość dużej i dużej. W połowie okresu było 
na ogół bez opadów, tylko lokalnie notowano małe opady deszczu. Natomiast w drugiej jego 
części występowały opady deszczu od umiarkowanej do dużej wysokości. Najwyższe sumy 
dobowe opadów notowano 9 VI, lokalnie były to opady o natężeniu deszczu nawalnego.  
W dorzeczu Warty i Odry granicznej na początku i na końcu omawianego okresu wystąpiły 
opady deszczu o dużej intensywności. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie 
wody średniej. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się  
w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie wody średniej. Stany wody w dorzeczu Warty  
i Odry granicznej układały się w strefach wody wysokiej (z przekroczeniem stanów 
alarmowych i ostrzegawczych), wody średniej i lokalnie niskiej. 

W wyniku opadów deszczu, które wystąpiły na początku okresu w czeskiej części dorzecza 
górnej Odry, na Odrze uformowała się fala wezbrania, która przez cały okres przemieszczała 
się w dół biegu rzeki przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, miejscami przy 
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przekroczonych stanach alarmowych. W zlewniach dopływów górnej Odry początkowo 
notowano wzrosty stanów wody związane z opadami deszczu, następnie spadki poziomu 
wody i kolejne wzrosty pod koniec okresu. W zlewniach górskich i podgórskich dopływów 
środkowej Odry początkowo przeważała tendencja opadania stanów wody, w drugiej części 
okresu występowały wzrosty stanów wody wywołane przelotnymi opadami deszczu 
i burzami. W zlewniach nizinnych dopływów środkowej Odry najpierw występowały wzrosty 
stanów wody spowodowane powolnym spływem wód opadowych z poprzedniego okresu, 
następnie stany wody opadały, a pod koniec miejscami ponownie obserwowano tendencję 
wzrostową stanów wody. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych notowano  
na znacznej części stacji wodowskazowych zlokalizowanych w dorzeczu górnej i środkowej 
Odry. Na Warcie obserwowano wzrosty stanów wody. Wzrosty występowały na wszystkich 
jej dopływach za wyjątkiem Noteci, Gwdy i Drawy. Na Prośnie i Nerze stany wody ulegały 
wahaniom. Na Odrze granicznej notowano wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

Odrą będą przemieszczać się fale wezbrania przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, 
miejscami przy przekroczonych stanach alarmowych: jedna na odcinku od Chałupek w dół 
biegu rzeki, druga Odrą środkową poniżej Głogowa. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry przewiduje się jeszcze lokalne wzrosty związane ze spływem wód 
opadowych i przemieszczaniem się fal z biegiem rzek. W kolejne dni stany wody będą  
na ogół opadały, z możliwością lokalnych wzrostów pod koniec okresu. W zlewniach Warty 
(za wyjątkiem niektórych dopływów) i Odry granicznej spodziewane są wzrosty stanów 
wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora północnego, głównie umiarkowane i słabe.  

W tym czasie opady deszczu były niewielkie, z wartościami do kilku milimetrów na dobę. 
Największe opady wystąpiły na Pomorzu Zachodnim oraz na Żuławach Wiślanych – 
maksymalnie do 6,3 mm.   

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
Wiślanych utrzymywały się w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Wisły i Odry 
poziom wody układał się strefie stanów wysokich. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich 
i średnich.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.  
W ujściowych odcinkach Odry i Wisły poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów 
wysokich. Wisłą przemieszcza się fala wezbraniowa – stany wody w odcinku ujściowym będą 
się układały powyżej stanów ostrzegawczych. Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywać 
się będą w strefie stanów niskich i średnich. Na Żuławach Wiślanych poziomy wody będą 
kształtować się w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 5 - 11 czerwca2013 r. ) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 5 - 11 czerwca2013 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 5 - 11 czerwca2013 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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