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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W opisywanym okresie na ogół występowały dodatnie temperatury powietrza, a lokalnie 
wahania temperatury o nieznacznej tendencji spadkowej. Obserwowano przelotne opady 
deszczu, lokalnie o charakterze burzowym. 18 V w zlewniach karpackich dopływów Wisły, 
a także Wieprza i Bugu wystąpiły intensywne opady deszczu, a największe dobowe sumy 
opadów przekraczające 50 mm zanotowano w zlewni górnego Sanu. Pokrywa śnieżna 
obserwowana jest obecnie już tylko w Tatrach, a największa jej grubość w dniu 13 V 
notowana była w Dolinie Pięciu Stawów - 36 cm. 

Od 7 do 8 V na Wiśle po Dęblin i jej dopływach początkowo notowana była tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. W dniach 8-10 V na skutek 
spływu wód opadowych, na całym osłanianym obszarze notowane były wahania poziomu 
wody na ogół w strefie stanów średnich, a lokalnie na dopływach Wisły na terenie 
województwa śląskiego w strefie stanów niskich. W dniach 11-12 V w zlewniach: Soły, 
Dunajca, Popradu, Wisłoki, Wisłoka i Sanu notowano wzrosty stanów wody, lokalnie 
gwałtowne. W zlewniach: Jasiołki, Wisłoka i Sanu notowano przekroczenia stanów 
ostrzegawczych, a na Osławie również alarmowych. 

Stan wody w rzekach zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz 
zlewni Bugu) układał się: na Wiśle do ujścia Narwi w strefie stanów niskich, na Wiśle poniżej 
ujścia Narwi i na dopływach Wisły głównie w strefie stanów średnich i niskich. Na ogół 
obserwowano wahania stanu wody z przewagą spadków, związane z przemieszczaniem się 
wód opadowych w zlewniach oraz lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Bugu obserwowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i niskich. Jedynie w ostatnich dwóch dniach, na skutek spływu wód 
opadowych, obserwowany był wzrost poziomu wody w strefie stanów wody w strefie 
stanów średnich.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej. Na górnej Narwi 
i Biebrzy oraz ich dopływach początkowo notowano stabilizację, następnie wzrosty i wahania 
stanów wody spowodowane spływem wód opadowych. Na środkowej i dolnej Narwi oraz 
Pisie obserwowano na ogół opadanie stanów wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 
Obserwowano głównie wahania i wzrosty wywołane spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze ciągłym oraz 
zwiększonym odpływem ze zbiorników, na dopływach Wisły po Dęblin prognozowany jest 
wzrost stanu wody do strefy stanów wysokich, a na karpackich dopływach spodziewane jest 
przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na Wiśle po Dęblin prognozowany jest 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich lub w dolnej części strefy stanów wysokich.  
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W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) przewiduje się: na Wiśle do ujścia Narwi wzrostową tendencję stanu wody, związaną 
ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza; na Wiśle poniżej ujścia Narwi wahania, 
związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie stanów średnich i niskich. 
Na dopływach Wisły w omawianym rejonie przewiduje się wahania stanu wody głównie 
w strefie stanów średnich i niskich. Miejscami istnieje możliwość większych wzrostów, 
związanych z prognozowanymi opadami deszczu oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Na Bugu i Narwi prognozowane są wzrosty oraz wahania poziomu wody na skutek 
prognozowanych opadów, w tym o charakterze burzowym w strefie stanów średnich, a na 
Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów wysokich.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, po prognozowanych opadach także lokalnie wzrosty, na ogół w strefie 
wody średniej.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały niemal przez cały 
omawiany okres. Były to opady przelotne o małej i umiarkowanej wysokości, miejscami 
o dość dużej wysokości oraz na ogół o słabym i umiarkowanym natężeniu. Najwyższe opady 
obserwowano na początku oraz pod koniec okresu. W dorzeczu Odry granicznej i Warty 
opady deszczu notowano w całym okresie. Największy opad wystąpił na stacji opadowej 
Turek 15,6 mm (12 V). 

Stany wody Odry oraz jej głównych dopływów układały się w strefach wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej (zlewnie Opawy, Nysy Łużyckiej i Warty). 

Stany wody na górnej Odrze na ogół opadały bądź ulegały niewielkim wahaniom. Na Odrze 
środkowej obserwowano znaczne wahania stanów wody związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie na odcinku poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry obserwowano na ogół wyrównany przebieg 
stanów wody, miejscami notowano niewielkie wzrosty związane z lokalnymi opadami 
deszczu oraz większe wahania związane z gospodarką wodną na rzekach (szczególnie 
na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej, Widawie i w dolnym biegu Bobru). Na Odrze granicznej 
występowały wahania stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko do połowy 
rozpatrywanego okresu występowały wzrosty stanów wody. W drugiej połowie 
po wystąpieniu opadu zaznaczyły się wzrosty stanów wody na dopływach. Większe wahania 
stanów wody wystąpiły na profilach wodowskazowych znajdujących się pod wpływem 
działania urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej Odry prognozowane są znaczne wzrosty stanów 
wody do i powyżej granicy strefy stanów wysokich, w związku z prognozowanymi 
intensywnymi opadami deszczu. W dorzeczu Odry środkowej początkowo przewiduje się 
stabilizację stanów wody i niewielkie wahania, a następnie wzrosty stanów wody, 
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szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich. Na Odrze granicznej i w zlewni Warty 
prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Nad Bałtykiem Południowym podczas omawianego okresu obserwowano słabe 
i umiarkowane wiatry głównie z kierunku południowo-zachodniego. Nad Bałtykiem 
Południowo-Wschodnim w pierwszej połowie dominowały wiatry z kierunków zmiennych, 
w drugiej – południowo-zachodnie o umiarkowanej sile.  

Podczas omawianego okresu, w zachodniej części obszaru, opady atmosferyczne 
występowały niemal każdego dnia. We wschodniej części opady notowano głównie 
od drugiej doby okresu. Maksymalny opad dobowy (ponad 18 mm) zarejestrowano 
na środkowym wybrzeżu, w drugiej połowie okresu. 

Na Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, na zachodnim wybrzeżu, w ujściowym odcinku 
Wisły oraz Odry i na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich. Lokalnie 
we wschodniej części notowano niewielkie wzrosty poziomu wody. 

Na rzekach Przymorza, w zachodniej części, zaobserwowano nieznaczny wzrost poziomów 
wody do strefy stanów średnich, na pozostałych - utrzymanie się poziomów wody w strefie 
stanów niskich, lokalnie średnich. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody (powyżej 20 cm) notowano na stacjach 
we wschodniej części obszaru. 

Prognoza: 

W najbliższej dobie na omawianym obszarze prognozuje się niewielki wzrost stanów wody 
spowodowany północną cyrkulacją. W kolejnych dniach przewiduje się utrzymanie 
poziomów w dotychczasowych strefach stanów wód: na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry oraz na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym - w strefie stanów średnich, zaś 
na rzekach Przymorza - w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 maja - 13 maja 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 7 maja - 13 maja 2014 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 7 maja - 13 maja 2014 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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