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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu na całym obszarze obserwowano opady deszczu, lokalnie 
intensywne o charakterze burzowym. Pokrywa śnieżna notowana była przez cały okres 
wyłącznie w górnych partiach Tatr. W dniu 10 VI pokrywa śnieżna, wyłącznie w formie 
płatów śniegowych, obserwowana była: na Kasprowym Wierchu oraz w Dolinie Pięciu 
Stawów. 

W dniach 4-6 VI w zlewni Wisły po Dęblin (za wyjątkiem zlewni Wieprza) notowano lokalne 
wzrosty stanu wody wywołane opadami deszczu (głównie o charakterze burzowym) 
w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Czarnej Nidy oraz w zlewni Sanu poniżej stacji Rzuchów. 
Na pozostałych rzekach (z wyjątkiem zlewni Wieprza) notowano wahania bądź spadki 
poziomu wody. Od 7 VI na ogół obserwowano stabilizację bądź spadki stanu wody. Stany 
wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy 
stanów wysokich bądź niskich. W zlewni Wieprza na skutek spływu wód opadowych z dni 
wcześniejszych obserwowano wzrosty stanu wody w ujściowym odcinku z przekroczeniem 
stanu ostrzegawczego na stacji Kośmin. Przez cały omawiany okres stany ostrzegawcze były 
przekroczone także na stacjach w Krasnymstawie oraz Trawnikach.  Lokalnie stany wody były 
zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) stan wody na Wiśle opadał - w strefie wody średniej, lokalnie i okresowo w wysokiej 
i niskiej. Na dopływach Wisły obserwowano wahania stanu wody z przewagą spadków, 
związane ze spływem wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły stan wody układał się w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej.  

W zlewni Bugu obserwowane były przeważnie wzrosty oraz wahania poziomu wody na ogół 
w dolnej części strefy stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych 
na Bugu w Dorohusku i Włodawie oraz przekroczonym stanie alarmowym na Krznie 
w Malowej Górze. Pod koniec okresu w zlewni Bugu po Krzyczew notowano spadki stanu 
wody, poniżej Krzyczewa stabilizację w dalszym ciągu z przekroczeniami stanów 
ostrzegawczych na Bugu w Dorohusku i Włodawie. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody 
opadł poniżej wartości stanu alarmowego. 

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej 
strefie wody wysokiej. Obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanów wody. 
Lokalnie w zlewni górnej Narwi oraz w zlewni górnej Biebrzy wystąpiły wahania oraz wzrosty 
wywołane spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej i niskiej. Notowano 
przeważnie wahania oraz wzrosty stanów wody, 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 na ogół w strefie stanów średnich, a punktowo w dolnej części 
strefy stanów wysokich oraz niskich. Jednocześnie na całym obszarze zlewni Wisły po Dęblin 
sytuacja hydrologiczna może ulec zmianie na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

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 - głównie stabilizację i opadanie 
stanu wody - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.  

W zlewni Bugu spodziewane są spadki poziomu wody przeważnie w dolnej części strefy 
stanów wysokich przy obecnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych.   

W zlewni Narwi prognozuje się głównie opadanie oraz stabilizację stanów wody, na ogół 
w obecnych strefach.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są przeważnie wahania, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały w pierwszej połowie 
okresu. Pierwszego dnia miały one charakter ciągły i wielkoobszarowy, osiągając wówczas 
najwyższe wartości. Później opady obserwowane były lokalnie.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu zanotowano na początku i na końcu 
okresu. Najczęściej były to opady o charakterze burzowym. Największe opady zanotowano 
na stacji opadowej Częstochowa. 

Stany wody Odry oraz jej głównych dopływów układały się w strefach wody średniej i niskiej, 
początkowo również wysokiej. Stany wody na górnej Odrze na ogół opadały bądź ulegały 
niewielkim wahaniom. Na górnej i środkowej Odrze obserwowano istotne, chwilowe zmiany 
stanów wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie na wodowskazach 
w Chałupkach, Opolu--Groszowicach oraz poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry obserwowano na ogół przebieg wyrównany 
stanów wody oraz większe wahania związane z gospodarką wodną na rzekach (szczególnie 
na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej, Widawie i w dolnym biegu Bobru). Przez większość okresu 
utrzymywał się stan ostrzegawczy w ujściowym odcinku Nysy Kłodzkiej (aż do zmniejszenia 
odpływu ze zbiornika). W zlewni Warty na początku okresu po wystąpieniu intensywnych 
opadów deszczu i po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko (szczególnie na odcinku 
poniżej zbiornika) występowały wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych. W drugiej części okresu w całej zlewni Warty zaznaczyły się spadki stanów 
wody. Na Odrze granicznej występowały spadki i wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są przede 
wszystkim spadki stanów wody. Na obszarach występowania prognozowanych opadów 
burzowych przewidywane są lokalne, gwałtowne wzrosty stanów wody, szczególnie 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

w zlewniach górskich i podgórskich. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na granicznym 
odcinku Odry prognozuje się spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
w pierwszych dniach okresu dominowały umiarkowane wiatry z sektora południowo-
-wschodniego. W kolejnych dniach kierunek wiatru był zmienny.  

Opady atmosferyczne na rozpatrywanym obszarze były zróżnicowane. Najwyższe sumy 
dobowe zarejestrowano na środkowym wybrzeżu w pierwszej połowie okresu. Wysoka 
wartość opadu (powyżej 40 mm) była spowodowana lokalnym opadem burzowym.  

Poziomy wód na Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym i na Wybrzeżu, wahały się w strefie 
stanów średnich, lokalnie niskich.  

Na Żuławach Wiślanych notowano tendencje spadkową poziomów wody ze stanów wysokich 
do średnich. Poziomy wód na rzekach Przymorza układały się w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich. Tylko na stacji Goręczyno (rzeka Radunia) stany wód od początku 
omawianego okresu wykazywały tendencje wzrostową. Na tej stacji poziom wody 
przekroczył stan wysoki w ostatniej dobie omawianego okresu. 

Najwyższe wzrosty stanów wód (powyżej 10 cm) zanotowano na środkowym wybrzeżu. 
Wahania stanów wody były spowodowane zmiennością siły oraz kierunku wiatru. Pośredni 
wpływ miało również lokalne występowanie burz ze stosunkowo silnymi opadami. 

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, lokalnie 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 4 czerwca - 10 czerwca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 4 czerwca - 10 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 4 czerwca - 10 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. 
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