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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu całego omawianego okresu na obszarze Wisły po Dęblin notowano dodatnią 
temperaturę powietrza. Początkowo obserwowano wzrost średniej dobowej temperatury 
powietrza, natomiast w dniach 25-27 V temperatura obniżała się. Jednocześnie w ciągu 
całego okresu obserwowano trend wzrostowy minimalnej temperatury powietrza. Pokrywa 
śnieżna notowana była wyłącznie w górnych partiach Tatr, a jej grubość zmniejszała się 
z biegiem tygodnia. W dniu 27 V pokrywa śnieżna (wyłącznie w formie płatów śniegowych) 
obserwowana była: na Kasprowym Wierchu, Hali Gąsienicowej oraz w Dolinie Pięciu 
Stawów. 

Do 24 V w zlewni Wisły po Tczew nie notowano istotnych hydrologicznie opadów deszczu. 
Wraz z wkroczeniem frontu, 24 V zaczęły się pojawiać opady konwekcyjne. Początkowo 
występowały one lokalnie i charakteryzowały się niewielkim natężeniem, natomiast 
z biegiem tygodnia burze zyskiwały na intensywności i objęły swoim zasięgiem większy 
obszar zlewni Wisły, a zwłaszcza jej prawobrzeżną część. W zlewni Wisły poniżej Dęblina 
najintensywniejsze opady notowano w części centralnej oraz w zlewniach prawobrzeżnych 
dopływów środkowej i dolnej Narwi. Średnie dobowe temperatury powietrza utrzymywały 
się tu na poziomie około 20°C. 

Do 25 V na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano na ogół tendencję spadkową 
poziomu wody. Początkowo poziom wody obniżał się w strefie stanów wysokich, lokalnie 
powyżej przekroczonych stanów ostrzegawczych i alarmowych, a następnie w strefie stanów 
średnich. 26 i 27 V na skutek spływu wód opadowych oraz zwiększonych odpływów 
ze zbiorników, na większości karpackich dopływów Wisły obserwowano wzrost poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Punktowo krótkotrwale zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Jednocześnie na Wieprzu 
w profilach Krasnystaw i Trawniki poziom wody układał się powyżej stanów alarmowych 
w ciągu całego opisywanego okresu. 

Stan wody na Wiśle od Dęblina po Tczew układał się w strefie stanów wysokich, 
z przekroczeniem stanów alarmowych. Wisłą przemieszczała się fala wezbraniowa, 
powodując wzrosty do stanów alarmowych w kolejno osiąganych przekrojach. W ostatnich 
dniach okresu na całym omawianym odcinku Wisły występowały spadki stanu. Na dopływach 
Wisły ww. odcinka, z wyłączeniem zlewni Narwi, obserwowano wahania stanu, głównie 
na pograniczu strefy  stanów średnich i niskich, w zlewni Pilicy lokalnie w strefie stanów 
wysokich, w zlewni Bugu po Krzyczew w górnej części strefy stanów średnich oraz w dolnej 
części wysokich (w Dorohusku oraz na Krznie w Malowej Górze powyżej stanów 
ostrzegawczych). Na Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wzrosty w strefie wody średniej. 
W zlewni Narwi obserwowano na ogół opadanie stanów wody w strefie wody średniej 
i niskiej. Lokalnie, pod koniec omawianego okresu na dopływach górnej i dolnej Narwi 
wystąpiły wahania oraz wzrosty wywołane spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej i niskiej. W zlewni 
Łyny obserwowano głównie opadanie stanów wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, natomiast w zlewni Węgorapy notowano przeważnie wahania, a pod 
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koniec okresu także wzrosty wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na skutek prognozowanych opadów – początkowo konwekcyjnych, 
a od 29 V także o charakterze ciągłym – na dopływach Wisły po Dęblin prognozowany jest 
wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów 
wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Jednocześnie 
na całym obszarze zlewni Wisły po Dęblin sytuacja hydrologiczna może ulec zmianie 
na skutek zwiększonego lub zmniejszonego odpływu ze zbiorników retencyjnych. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyłączeniem 
zlewni Narwi oraz zlewni Bugu po Krzyczew) przewiduje się: na Wiśle opadanie stanu wody - 
do ujścia Narwi w strefie wody średniej, poniżej ujścia Narwi w strefie wody wysokiej, 
lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły w omawianym rejonie przewiduje się wahania stanu 
wody –  głównie w strefie wody średniej. W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewany jest 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na Bugu w Dorohusku oraz na Krznie w Malowej Górze poziom wody opadnie poniżej 
stanów ostrzegawczych. Jednocześnie na dopływach Bugu, w miejscu wystąpienia 
intensywnych opadów o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty stanów wody. W zlewni 
Narwi początkowo prognozuje się na ogół stabilizację stanów wody, następnie na skutek 
spływu wód opadowych przeważnie wahania i wzrosty, do oraz w strefie wody średniej.  

Również w zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania oraz wzrosty, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie okresu w zlewni górnej i środkowej Odry opadów nie notowano. 
W kolejnych dniach notowano opady o charakterze burzowym. Początkowo występowały 
w zachodniej części regionu, a następnie na całym obszarze. 25 V był dniem bezopadowym. 
Pod koniec okresu zanotowano kolejną porcję opadów, przeważnie o charakterze 
przelotnym i burzowym. Opady były dość duże i duże, o natężeniu silnym i ulewnym, lokalnie 
nawet nawalnym. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady o dużej intensywności deszczu 
zanotowano w środkowej części okresu.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody utrzymywały się w strefach wody średniej 
oraz niskiej i lokalnie wysokiej (na Odrze). Na koniec okresu stany na rzekach znajdowały się 
przede wszystkim w strefie wody średniej oraz wysokiej (dopływy) i niskiej. W dorzeczu 
Warty i Odry granicznej stany wody w rzekach układały się w strefach wody niskiej i średniej, 
lokalnie w zlewni Warty w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.  

W pierwszej połowie okresu notowano spadki stanów wody zarówno na Odrze jak 
i na dopływach. Odrą przemieszczała się fala wezbraniowa wydłużona w czasie i spłaszczona, 
która pod koniec okresu przemieściła się na odcinek dolnej Odry. Znaczne dobowe wzrosty 
stanów wody występowały na obszarach objętych opadami. Największe wzrosty 
zaobserwowano w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry (Kaczawa, Psina, Olza, 
Ruda, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Nysa Łużycka). Ostatniego dnia wystąpiły również znaczne 
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dobowe wzrosty na górnej Odrze oraz poniżej zbiorników retencyjnych wywołane 
zwiększonymi odpływami. Obserwowano przekroczenia stanów alarmowych 
i ostrzegawczych. Wystawione były ostrzeżenia z 2 stopniem zagrożenia na obszar 
województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i śląskiego. W pierwszej części okresu 
na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko występowały wzrosty stanów wody spowodowane 
zwiększaniem zrzutów wody ze zbiornika. W drugiej części po wystąpieniu intensywnych 
opadów deszczu w zlewni górnej Warty i na dopływach zaznaczyły się wzrosty stanów wody. 
Na Odrze granicznej występowały wzrosty stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozuje się 
gwałtowne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie 
alarmowych.  Pod koniec okresu  przy tendencji opadania wystąpią wahania stanów wody 
wynikające z przemieszczania się fal wezbrania na rzekach. W ciągu kolejnych dni w zlewni 
Warty i na granicznym odcinku Odry prognozuje się 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 południowo-wschodniego. 
W drugiej połowie nad omawianym obszarem dominowały umiarkowane oraz silne wiatry 
z kierunku północno-wschodniego. W ostatniej dobie okresu, w obrębie Zalewu Wiślanego, 
prędkości wiatru dochodziły do 15 m/s. 

Opady atmosferyczne na rozpatrywanym obszarze występowy stosunkowo często, 
w niewielkich ilościach. Najwyższe opady zarejestrowano w zachodniej części obszaru, 
w połowie okresu. Wartość maksymalnego opadu dobowego przekroczyła 30 mm na stacji 
Goręczyno. 

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu na Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym, 
Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie 
stanów średnich. Pod koniec drugiej połowy omawianego okresu, ze względu na zmianę 
kierunku i siły wiatru, poziomy wód zaczęły wzrastać, lokalnie do strefy stanów wysokich 
(zachodnie wybrzeże, wschodnie Żuławy, stacje Zalewu Wiślanego).  

Od początku okresu w ujściowym odcinku Wisły notowano wzrost poziomów wody. 
Na stacjach Gdańsk Przegalina oraz Gdańska Głowa zostały przekroczone stany alarmowe 
o ponad 50 cm. Na stacji hydrologicznej Gdańsk Świbno poziom wody przekroczył strefę 
stanu ostrzegawczego o 50 cm. Gwałtowne wzrosty były związane z przejściem fali 
wezbraniowej na Wiśle, spowodowanej spływem wód opadowych z południa kraju. 
Najwyższy dobowy wzrost stanu wody (130 cm) zanotowano na stacji Tczew.  

Na rzekach Przymorza poziomy wód układały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 
Niekiedy występujące wahania poziomów wody były wywołane spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach, w związku z przewidywanym silnym wiatrem z sektora północnego, 
na Wybrzeżu Zachodnim, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry spodziewane 
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są gwałtowne wahania poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na pozostałej części Wybrzeża oraz na Żuławach 
ze względu na przewidywaną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, również przewiduje 
się wzrosty poziomów wody i wahania w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 

W ujściowym odcinku Wisły, w najbliższych dniach, prognozuje się powolny spadek 
poziomów. Warunki hydrometeorologiczne na Zatoce Gdańskiej nie spowodują znaczących 
utrudnień w odpływie wód z Wisły do morza. 

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 21 maja - 27 maja 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 21 maja - 27 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 21 maja - 27 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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