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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Na całym obszarze obserwowano opady deszczu, lokalnie intensywne o charakterze 
burzowym. Do 16 VI pokrywa śnieżna wyłącznie w postaci płatów notowana była jedynie 
na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów, a 17 VI już tylko na Kasprowym Wierchu.  

W zlewni Wisły po Dęblin, notowano na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich, a jedynie na Wieprzu w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Obserwowane lokalnie wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich (Skawa, Dunajec, 
Raba) spowodowane były zwiększonym odpływem ze zbiorników. Na Wiśle po Dęblin 
notowane były wahania poziomu wody w strefie stanów średnich o ogólnej tendencji 
spadkowej, spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) stan wody na Wiśle na ogół opadał, tylko lokalnie na dolnej Wiśle notowano wzrosty, 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 
Na dopływach Wisły obserwowano na ogół opadanie i stabilizację stanu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W połowie omawianego okresu zanotowano 
wahania, związane ze spływem wód opadowych. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej 
(z utrzymującym się w pierwszym dniu przekroczeniem stanu ostrzegawczego miejscowo 
na Pilicy).   

W zlewni Bugu obserwowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na Bugu w profilach Włodawa i Dorohusk oraz na Krznie w Malowej Górze poziom wody 
układał się powyżej stanów ostrzegawczych, jednak od 13 VI stan ostrzegawczy był 
przekroczony jedynie w Dorohusku. 

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

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w dolnej strefie wody wysokiej. Notowano przeważnie wahania z tendencją spadkową 
stanów wody, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły spodziewane są spadki lub stabilizacja poziomu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych na ogół w strefie stanów średnich lub 
niskich, miejscowo w wysokich.  

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

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały niemal przez cały okres. Były 
to przeważnie lokalne przelotne opady o małych i umiarkowanych wysokościach oraz 
o słabym i umiarkowanym natężeniu. W pierwszych dniach wystąpiły opady o dość dużej 
wysokości i miejscami o umiarkowanym, a nawet silnym natężeniu. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady deszczu zanotowano na początku i w środkowej części okresu. Najczęściej 
były to opady o charakterze burzowym. Największe opady zanotowano na stacji opadowej 
Gorzów Wielkopolski. 

Stany wody w dorzeczu Odry układały się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie 
wysokich.  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry ulegały niewielkim wahaniom. Na górnej 
i środkowej Odrze notowano chwilowe, czasem znaczne wahania stanów wody, związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie na stacjach wodowskazowych w Opolu-
Groszowicach, Oławie i poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody na ogół opadały bądź miały przebieg wyrównany. 
Lokalnie po opadach przelotnych o charakterze burzowym na mniejszych ciekach 
występowały chwilowe kilkunastocentymetrowe wzrosty stanów wody. Większe zmiany 
stanów wody obserwowano na odcinkach rzek poniżej urządzeń hydrotechnicznych, 
szczególnie na: Kłodnicy, na dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej, na Bystrzycy, w zlewni Baryczy, 
na Bobrze i w zlewni Nysy Łużyckiej. W dorzeczu Odry granicznej i Warty obserwowano 
spadki stanów wody. Wahania stanów wody wystąpiły lokalnie na odcinku ujściowym Odry 
w Widuchowej i na dopływach Warty. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się przeważnie 
wahania stanów wody z tendencją opadania. Na granicznym odcinku Odry i w zlewni Warty 
prognozowane są dalsze spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry 
z sektora północnego. 

Opady atmosferyczne na rozpatrywanym obszarze były zróżnicowane i występowały niemal 
codziennie. Najwyższe opady odnotowano 11 VI i  13 VI (maksymalnie do 22,9 mm) 

Poziomy wód na Zalewie Szczecińskim, na Wybrzeżu oraz na Żuławach Wiślanych wahały się 
w strefie stanów średnich.  

Poziomy wód na rzekach Przymorza układały się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.  

Poziomy wód na Zalewie Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. 

Najwyższe wzrosty stanów wód (powyżej 30 cm) zanotowano na Zalewie Wiślanym. 
Wahania stanów wody były spowodowane wiatrami z sektora północnego. 
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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. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 11 czerwca - 17 czerwca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 11 czerwca - 17 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 11 czerwca - 17 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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Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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