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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu całego okresu na całym obszarze notowano dodatnią temperaturę powietrza. 
Pokrywa śnieżna notowana była niezmiennie przez cały okres wyłącznie w górnych partiach 
Tatr. W dniu 3 VI pokrywa śnieżna, wyłącznie w formie płatów śniegowych, obserwowana 
była: na Kasprowym Wierchu, Hali Gąsienicowej oraz w Dolinie Pięciu Stawów. W ciągu 
okresu notowano opady deszczu, lokalnie intensywne o charakterze burzowym.  

28 V Wisłą po Dęblin przemieszczały się wody opadowe powodując wzrosty poziomu wody 
sięgające maksymalnie 149 cm, na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Także w zlewni 
Nidy, na Wisłoce poniżej Krajowic, Sanie poniżej zbiornika Solina, Wisłoku poniżej Krosna, 
Kamiennej obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie 
w dolnej części strefy stanów wysokich, wywołane spływem wód opadowych. 
Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin oraz ich pozostałych odcinkach notowano na ogół 
spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów 
wysokich. W kolejnych dniach w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół spadki lub 
stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich, miejscami w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Lokalnie, w miejscu wystąpienia opadów konwekcyjnych notowano 
gwałtowne, ale krótkotrwałe wzrosty poziomu wody z lokalnymi przekroczeniami stanów 
ostrzegawczych. Na Wieprzu w Krasnymstawie i Trawnikach w pierwszej połowie okresu 
utrzymywał się stan alarmowy, a następnie stan ostrzegawczy.  

Stan wody w zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz 
zlewni Bugu) początkowo opadał, następnie notowano wahania związane 
z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części dorzecza w strefie wody średniej, 
lokalnie i okresowo w strefie wody wysokiej (z przekroczeniem stanu ostrzegawczego 
w Tczewie – 28 V). Na dopływach Wisły w pierwszej części okresu obserwowano wahania 
stanu wody, związane ze spływem wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a w drugiej części wahania z tendencją spadkową. Największe wzrosty 
wystąpiły w zlewni Radomki, Pilicy i Bzury, i tam notowano głównie strefę wody wysokiej 
z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych i stanu alarmowego. Na pozostałych 
dopływach omawianego rejonu stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej.  

W zlewni Bugu obserwowane były na ogół wzrosty oraz wahania poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Bugu 
w Dorohusku oraz na Krznie w Malowej Górze poziom wody układał się powyżej stanów 
ostrzegawczych. 

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, obserwowano na ogół 
opadanie oraz stabilizację. Lokalnie w zlewni górnej Narwi i Biebrzy pod koniec okresu 
wystąpiły wahania oraz wzrosty wywołane spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej i niskiej. 
Na Węgorapie notowano przeważnie opadanie stanów wody, natomiast w zlewni Łyny oraz 
na Gołdapie obserwowano głównie wahania z tendencją wzrostową, wywołane spływem 
wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są na ogół spadki lub 
stabilizacja poziomu wody głównie w strefie stanów średnich, a lokalnie w dolnej części 
strefy stanów średnich. Jedynie w zlewni Nidy oraz na Wieprzu spodziewane są wzrosty 
poziomu wody w aktualnych strefach wywołane przemieszczaniem się fali oraz (na Wieprzu) 
pracą zbiornika Nielisz. W miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych w dniu 
4 VI na dopływach Wisły po Dęblin prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie 
stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością 
krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 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 wyjątkiem 
zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się: na Wiśle opadanie stanu wody - w strefie 
wody średniej; na dopływach Wisły w omawianym rejonie - wahania w strefie wody średniej 
i wysokiej, z utrzymującymi się lokalnie na Pilicy przekroczeniami stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Bugu spodziewane są wahania poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Na Bugu w Dorohusku oraz na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie 
układał się powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością nieznacznego przekroczenia stanu 
alarmowego w Malowej Górze. Jednocześnie na dopływach Bugu, w miejscu wystąpienia 
opadów o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty stanów wody. 

W zlewni Narwi prognozuje się głównie stabilizację oraz opadanie stanów wody.  Lokalnie 
możliwe wahania i wzrosty wywołane spływem wód opadowych, na ogół w obecnych 
strefach. W zlewni  Łyny i Węgorapy prognozowane są przeważnie wahania, wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie możliwe wzrosty spowodowane prognozowanymi 
opadami deszczu.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie okresu w zlewni górnej i środkowej Odry wystąpiły duże opady deszczu 
o natężeniu silnym, a miejscami opady burzowe o charakterze ulewnym i nawalnym. 
Intensywne opady objęły zlewnie dopływów górnej Odry – zwłaszcza Olzy oraz zlewnie Nysy 
Kłodzkiej, Bobru, Kaczawy i Baryczy. W kolejnych dniach lokalnie notowano małe opady 
o natężeniu słabym, natomiast w ostatniej dobie wystąpiły opady umiarkowane o natężeniu 
słabym i były skoncentrowane głównie w zlewniach dopływów górnej Odry. W dorzeczu 
Warty i Odry granicznej opady o dużej intensywności zanotowano na początku i na końcu 
okresu. Największe opady zanotowano w zlewni Kiełbaski.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody utrzymywały się w strefach wody średniej 
i wysokiej oraz lokalnie 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. 

W pierwszych dwóch dniach okresu, początkowo w zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry, a następnie na Odrze, odnotowano gwałtowne wzrosty stanów wody. Lokalnie 
przekroczone zostały stany ostrzegawcze i alarmowe. Znaczne dobowe wzrosty stanów wody 
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występowały na obszarach objętych opadami burzowymi. Największe wzrosty 
zaobserwowano w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, na Olzie, Nysie Kłodzkiej, 
Bobrze, Kaczawie, Bystrzycy i Ślęzy. W ciągu kolejnych dni wzrosty stanów wody wystąpiły 
również na górnej Odrze oraz poniżej zbiorników retencyjnych, gdzie zwiększano odpływy. 
W zlewni Warty, w pierwszej części rozpatrywanego okresu, odnotowano wzrosty stanów 
wody z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych, spowodowane wystąpieniem 
intensywnych opadów deszczu. W kolejnych dniach na większości dopływów Warty 
i w zlewni górnej Warty zaznaczyły się spadki stanów wody. Na Odrze granicznej 
występowały wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na górnej i środkowej Odrze oraz w zlewniach dopływów prognozuje 
się powolne opadanie stanów wody. Tendencji opadania w dorzeczu będą towarzyszyły 
wahania stanów wody na odcinkach ujściowych głównych dopływów i dolnym biegu Odry. 
Większe wahania przewiduje się poniżej urządzeń piętrzących. W zlewni Warty 
prognozowane są spadki stanów wody. Na granicznym odcinku Odry prognozuje się wzrosty 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry 
z sektora północno-zachodniego (w pierwszej połowie okresu silne, w drugiej zaś słabe 
i umiarkowane). 

Opady atmosferyczne na rozpatrywanym obszarze występowy w bardzo niewielkich, 
śladowych ilościach. Najwyższe opady zarejestrowano pod koniec okresu (rzędu do kilku 
milimetrów). 

W pierwszej połowie okresu na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach poziomy 
wody wahały się w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej ostrzegawczych, co było 
związane z wystąpieniem silnych wiatrów z sektora północnego. W drugiej połowie okresu 
na całym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody 
wahały się w strefie stanów średnich.  

Na początku okresu w ujściowym odcinku Wisły notowano jeszcze wahania poziomów wód 
w strefie stanów wysokich (powyżej ostrzegawczych), co było związane z przejściem fali 
wezbraniowej na Wiśle. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód układały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na całym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wody będą wahać się w strefie stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się głównie w strefie stanów 
niskich i średnich. 

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 28 maja - 3 czerwca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 28 maja - 3 czerwca 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 28 maja - 3 czerwca 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Marcin Wdowikowski (BPH we Wrocławiu) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Arkadiusz Fabrycki (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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