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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu notowano powolny wzrost średnich dobowych temperatur 
powietrza, a w drugiej połowie tygodnia również wyraźny wzrost temperatury maksymalnej 
i dobowej amplitudy temperatury powietrza. Na całym obszarze temperatura powietrza była 
dodatnia, jedynie lokalnie w wyższych partiach Tatr wystąpiły przymrozki (14 i 15 V). W ciągu 
okresu występowały opady deszczu, lokalnie o charakterze burzowym, najintensywniejsze 
w południowej części omawianego rejonu. Przez południowo-wschodnią Polskę przeszła fala 
intensywnych ulew związanych z rozbudowanym niżem znad Bałkanów. W ciągu dwóch 
pierwszych dni ich intensywność wzrastała w kierunku południowym przekraczając 15 V na 
wielu stacjach w Karpatach wartość 100 mm na dobę. Najwyższe opady wynoszące około 
197 mm na dobę zaobserwowano między 15 a 16 V w Tatrach na Hali Gąsienicowej i koło 
Morskiego Oka. Opady przekraczające 30 mm na dobę obserwowano 16 V w Tatrach, na 
znacznym obszarze Beskidów Zachodnich, Lubelszczyzny i wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego. Opady przekraczające 100 mm na dobę wystąpiły w Zamościu i Nieliszu. 
Następnego dnia wraz z powolnym zanikaniem opadów ich maksimum przeniosło się nad 
województwo świętokrzyskie. W kolejnych dniach obserwowano miejscami występowanie 
opadów konwekcyjnych o niedużych sumach dobowych. Pokrywa śnieżna obserwowana była 
jedynie w Tatrach powyżej 1500 m n.p.m. i po początkowym przyroście od 16 V zmniejsza 
swą objętość. Obecnie jest obserwowana już tylko lokalnie w wyższych partiach Tatr, 
a największa jej grubość w dniu 20 V notowana była w Dolinie Pięciu Stawów – 45 cm. 

W trakcie okresu w zlewni Wisły po Dęblin stany wody na rzekach z powodu intensywnych 
opadów wzrosły ze strefy stanów niskich, średnich i dolnej części strefy stanów wysokich 
do strefy stanów wysokich z licznie przekroczonymi stanami ostrzegawczymi i alarmowymi. 
16 V stany ostrzegawcze lub alarmowe były przekroczone na 101 wodowskazach. 17 V 
zaobserwowano największą ilość przekroczeń stanów alarmowych w tym samym czasie – 36. 
Pod koniec okresu na części dopływów górnej Wisły stany wody spadły do strefy stanów 
średnich. W pierwszej części okresu na Wiśle po Sandomierz obserwowano wzrost poziomu 
wody wywołany opadami deszczu. Miedzy Zawichostem a Dęblinem w tym czasie 
przechodziła fala wezbraniowa z Sanu. 16 V na całej Wiśle po Dęblin notowano wzrosty 
poziomu wody z przekroczonym stanem ostrzegawczym po wodowskaz Karsy. Powstała 
następnego dnia kulminacja fali wezbraniowej, przemieszczała się w trakcie kolejnych dni 
w dół Wisły przy licznie przekroczonych stanach alarmowych, jednak poniżej maksymalnych 
stanów wody obserwowanych w 2010 r. Po przejściu kulminacji przez Kraków (17-18 V), 
Szczucin (18 V), Sandomierz (19 V), Puławy i Dęblin (19-20 V) stan wody na Wiśle zaczął 
opadać (20 V) poniżej stanu ostrzegawczego powyżej ujścia Dunajca do Wisły.   

Na początku okresu na dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano wzrosty stanów 
rzek wywołane zarówno spływem wód opadowych z wcześniejszych dni, jak i występującymi 
opadami deszczu oraz zwiększonym odpływem z większości zbiorników przygotowujących się 
na prognozowane intensywne opady. Lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 
15 V wzrosty stanów wody wystąpiły na wszystkich dopływach Wisły po Dęblin (szczególnie 
gwałtowne na karpackich dopływach Wisły), z licznie przekroczonymi stanami 
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ostrzegawczymi i alarmowymi. Następnego dnia najintensywniejsze wzrosty poziomów rzek 
obserwowano na lewobrzeżnych dopływach Wisły po Dęblin, w tym na Kamiennej, 
w średnich i dolnych odcinkach dopływów karpackich oraz na Wieprzu. Szczególnie 
gwałtowny wzrost poziomu wody zaobserwowano w górnym odcinku Wieprza. W górnych 
odcinkach rzek karpackich wystąpiły pierwsze spadki stanów. 17 V stan wody nadal rósł 
głównie na lewobrzeżnych dopływach Wisły po Dęblin, dolnym Sanie i Wieprzu. 18-20 V 
wzrosty poziomów rzek wywołane spływem opadów burzowych obserwowano jedynie 
w zlewni górnej Nidy, Kamiennej i Wieprza przy lokalnie przekroczonych stanach 
ostrzegawczych lub alarmowych. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin zaznaczyła się 
tendencja spadkowa przy nadal lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych 
i alarmowych.  

Stan wody w rzekach zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni 
Narwi oraz zlewni Bugu) układał się: na Wiśle do zbiornika we Włocławku - w strefie stanów 
wysokich; na Wiśle poniżej zbiornika we Włocławku – w strefie stanów średnich i na 
dopływach Wisły omawianego rejonu - głównie w strefie stanów średnich i wysokich,  
lokalnie niskich. W pierwszych dniach omawianego okresu obserwowano na ogół stabilizację 
stanu wody, następnie gwałtowny wzrost stanu wody na środkowej Wiśle i jej dopływach, 
związany z intensywnymi opadami i przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach oraz 
lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Bugu po Krzyczew przez cały okres obserwowano wzrost poziomu wody w rzekach 
w obrębie stref stanów średnich, a miejscami również w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Poniżej Krzyczewa początkowo notowano stabilizację, następnie wzrosty 
wywołane opadami oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Stany ostrzegawcze zostały 
przekroczone w Malowej Górze na Krznie (17 V) i w Dorohusku na Bugu (18 V). 

Stan wody w zlewni Narwi układał się przeważnie w strefie stanów średnich, obserwowano 
na ogół wahania poziomu wody wywołane spływem wód opadowych. W wyniku opadów 
atmosferycznych z 17 V w dniach 18 i 19 V na lewobrzeżnych dopływach górnej Narwi, na 
środkowej Narwi z dolnymi odcinkami zlewni Pisy i Biebrzy notowano wzrosty stanów wody.  
Na górnej Narwi w ciągu całego okresu notowano nieduże wzrosty stanów wody związane ze 
spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się na ogół w strefie wody średniej, 
obserwowano wahania wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle na odcinku Puławy-Dęblin spodziewane są spadki poziomu 
wody: 20-22 V powyżej stanów alarmowych, a od 23 V powyżej stanów ostrzegawczych. Na 
odcinku Wisły do Puław stany wody będą opadać na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich, lokalnie przekraczając jeszcze stany ostrzegawcze. Na karpackich dopływach 
Wisły prognozowane są spadki poziomu wody, na ogół w górnej części strefy stanów 
średnich. Lokalnie na Nidzie, Kamiennej i Wieprzu spodziewane są spadki poziomu wody 
w strefie stanów wysokich z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi, a lokalnie na Wieprzu 
poniżej zbiornika Nielisz - powyżej stanu alarmowego. 20-21 V w miejscu wystąpienia 
prognozowanych opadów burzowych spodziewane są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty 
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poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Wieprza, w przypadku wystąpienia 
prognozowanych opadów burzowych, stany wody mogą na krótki okres czasu przekroczyć 
stan alarmowy. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się: na Wiśle do ujścia Narwi  wzrost stanu wody, 
związany z przemieszczaniem się fali wezbraniowej  i spływem wód opadowych z górnej 
części dorzecza, na Wiśle poniżej ujścia Narwi wzrost stanu wody związany ze spływem wód 
opadowych – w strefie stanów średnich i wysokich. Na dopływach Wisły w omawianym 
rejonie przewiduje się wahania stanu wody –  w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie 
niskich. 

Na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów 
średnich i w dolnej części strefy stanów wysokich, a w Dorohusku – powyżej stanu 
ostrzegawczego. Poniżej Krzyczewa prognozuje się wahania i wzrosty związane 
z przemieszczaniem wody w zlewni. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody układać się 
będzie w strefie stanów wysokich - aktualnie stan wody przekracza stan ostrzegawczy, a 21 V 
przekroczy stan alarmowy.  

W zlewni Narwi na skutek spływu wód opadowych prognozowane są przeważnie wahania 
oraz wzrosty stanów wody, lokalnie w zlewni górnej Narwi oraz zlewni Biebrzy możliwe 
wzrosty do dolnej strefy wody wysokiej.  

W zlewni  Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania oraz wzrosty poziomu wody, 
na Gubrze i w zlewni Węgorapy lokalnie możliwe są wzrosty do dolnej strefy wody wysokiej, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W ciągu okresu opady wystąpiły na obszarze całej zlewni górnej i środkowej Odry, miejscami 
były to opady o dużej wysokości (sumy dobowe często wynosiły kilkadziesiąt milimetrów). 
Opady ciągłe występowały w trakcie pięciu pierwszych dni – koncentrowały się na początku 
w zlewni górnej Odry, Olzy, na Płaskowyżu Głubczyckim oraz w Kotlinie Kłodzkiej, z czasem 
strefa opadów przesuwała się na zachód. Dwa ostatnie dni przyniosły jedynie lokalne opady 
burzowe o dość dużej wysokości. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu 
zanotowano w całym okresie. Największe opady o dużej intensywności wystąpiły 
w środkowej części okresu, a maksymalną wartość opadu zanotowano na stacji opadowej 
Szczerców.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na początku okresu stany wody utrzymywały się 
w strefach wody niskiej i średniej, jednak w trakcie opadów sukcesywnie przechodziły one 
do strefy wody wysokiej, w której po sobotnich opadach znajdowało się ponad 60% stacji 
wodowskazowych. Na koniec okresu stany wody znajdowały się przede wszystkim w strefie 
wody średniej i wysokiej. W dorzeczu Warty i Odry granicznej stany wody w rzekach układały 
się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie w zlewni górnej Warty i Prosny w strefie wody 
wysokiej.  
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Znaczne dobowe wzrosty stanów wody wynikające z wyżej wymienionych opadów wystąpiły 
15 V na Olzie i górnej Odrze. Tego samego dnia poniżej większości zbiorników wodnych 
na obszarze zlewni zaobserwowano wzrosty spowodowane zrzutami wyprzedzającymi. 
Następne dni przyniosły na Odrze formowanie się fali wezbraniowej, która przemieszczała 
się od profilu Chałupki aż po profil Ścinawa, przy licznych przekroczeniach stanów 
alarmowych. Na dopływach górnej Odry oraz w zlewni Nysy Kłodzkiej po kaskadę zbiorników 
wzrosty występowały przede wszystkim w dniach 15-17 V, natomiast w kolejnych dwóch 
dniach dominowały one w pozostałych częściach zlewni środkowej Odry. Obserwowano 
liczne przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. W pierwszej części okresu 
w zlewni Warty występowały spadki stanów wody. W drugiej części po wystąpieniu 
intensywnych opadów deszczu i przy systematycznym zwiększaniu zrzutów wody 
ze zbiornika Jeziorsko w zlewni górnej Warty i na odcinku poniżej zbiornika, zaznaczyły się 
wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej występowały wahania stanów wody. Lokalnie 
w zlewni górnej Warty i Prosny przekroczone zostały stany ostrzegawcze.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Odrze środkowej poniżej Ścinawy oraz na Odrze granicznej 
prognozuje się przemieszczanie fali wezbrania. Na dopływach będą dominowały spadki. 
Wzrosty będą występowały w dolnym biegu Bobru oraz Nysy Łużyckiej oraz w zlewniach 
nizinnych, szczególnie w zlewni Baryczy. W zlewni górnej Warty prognozuje się nieznaczne 
wzrosty stanów wody i następnie spadki, na odcinku środkowym wzrosty stanów wody oraz 
na odcinku ujściowym stabilizację i spadki stanów wody. Na Odrze granicznej prognozowane 
są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim  
obserwowano głównie słabe i umiarkowane wiatry z kierunku północno-wschodniego. 
W drugiej połowie nad omawianym obszarem dominowały wiatry z kierunku południowo-
-wschodniego.   

W zachodniej części obszaru opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. 
We wschodniej części większe wartości opadów notowano głównie w drugiej połowie 
okresu. Maksymalny opad dobowy (ponad 30 mm) zarejestrowano w zachodniej części, 
na stacji Resko.  

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, 
z tendencją spadkową w drugiej połowie okresu (zmiana kierunku wiatru). Lokalnie we 
wschodniej części, w pierwszej połowie okresu, notowano niewielkie wzrosty poziomu wody 
do strefy stanów wysokich. Chwilowy wzrost był spowodowany silniejszym wiatrem 
z kierunku północnego przy stosunkowo wysokim napełnieniu Bałtyku.  

Na rzekach Przymorza poziomy wód układały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 
Niekiedy występujące wahania poziomów wód były wywołane spływem wód opadowych. 
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Najwyższy dobowy wzrost stanu wody (powyżej 60 cm) zanotowano na stacji Tczew 
w drugiej połowie omawianego okresu. Było to związane z regulacją rezerwy zbiornika 
we Włocławku. 

 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry oraz na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym prognozuje się niewielkie spadki stanów wody spowodowane południową 
cyrkulacją. Natomiast w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wód, 
lokalnie do strefy stanów wysokich.  

Na  rzekach Przymorza prognozuje się utrzymanie poziomów wody w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 maja - 20 maja 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 14 maja - 20 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 14 maja - 20 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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Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Dominik Płoskonka (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Michał Ceran (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Marek Soliwoda (BPH we Wrocławiu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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