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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Średnia dobowa temperatura powietrza w zlewni Wisły po Dęblin przez pierwsze dwa dni 
była stabilna, następnie do 29 VI wzrosła o kilka stopni, aby w trakcie dwóch ostatnich dni 
ponownie opaść. Średnia dobowa temperatura powietrza w zlewni Wisły na odcinku Dęblin 
Tczew wynosiła około 16°C, w zlewni Narwi oraz Łyny i Węgorapy obserwowano wahania 
średniej temperatury powietrza początkowo w zakresie 3-8°C, a w drugiej połowie okresu 
11-16°C. 

W ciągu całego okresu obserwowano przelotne opady deszczu; w pierwszych dniach 
intensywniejsze jedynie w zlewni Wisły po Dęblin. 25 i 26 VI od zachodu przeszedł front 
przynoszący opad, którego suma punktowo w województwie małopolskim i świętokrzyskim 
przekraczała 30 mm. Od 29 VI do 1 VII na całym obszarze występowały opady osiągające 
lokalnie wartości powyżej 30 mm, związane z przesuwającym się na wschód frontem 
atmosferycznym. 

Na początku okresu w zlewni Wisły po Dęblin spływ wód opadowych spowodował wzrost 
stanów rzek do stref stanów średnich i dolnej części stanów wysokich w pasie od zlewni 
Małej Wisły, Soły, Skawy i Raby, przez zlewnie Nidy i Czarnej Staszowskiej po zlewnie 
Kamiennej. Na Brynicy i Bobrzy krótkotrwale zostały przekroczone stany ostrzegawcze.  
Do 29 VI spływające w dół zlewni wody opadowe powodowały wzrosty bądź wahania 
poziomów ujściowych odcinków w/w rzek, a także z pewnym opóźnieniem w zlewni Dunajca, 
Wisłoki i Sanu oraz na samej Wiśle po ujście Kamiennej. Częściowo były one spowodowane 
zwiększonym odpływem ze zbiorników retencyjnych. Opady występujące pod koniec okresu 
oraz zwiększenie odpływów ze zbiorników, spowodowały wzrosty poziomów rzek 
30 VI w zlewniach beskidzkich od Małej Wisły po Dunajec a 1 VII już w całej zlewni Wisły  
po Dęblin, głównie w strefach stanów średnich, lokalnie dolnej części strefy stanów wysokich 
z punktowymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) na Wiśle notowano głównie opadanie stanów wody - w strefie wody średniej i niskiej. 
Na dopływach Wisły obserwowano na ogół opadanie i stabilizację poziomu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty zanotowano tylko ostatniego dnia, 
lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, spowodowane intensywnymi opadami deszczu   
– w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. 

W zlewni Bugu dominowały spadki poziomu rzek na ogół w strefie stanów średnich, jedynie 
po opadach 27 i 28 VI na Krznie obserwowano wzrost stanu wody i po kolejnych opadach 
1 VII w całej zlewni obserwowano wahania oraz wzrosty.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie  
na środkowym odcinku Narwi oraz na dolnej Pisie poniżej wody średniej niskiej z wielolecia. 
Początkowo obserwowano na ogół opadanie stanów wody, od 30 VI na skutek spływu wód 
opadowych wzrosty, punktowo na dopływach górnej Narwi do dolnej strefy wody wysokiej. 
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W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół nieduże wahania stanów wody wywołane 
głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej i niskiej, a na górnej 
Łynie w dolnej strefie wody wysokiej.  

Prognoza: 

W zlewni Wisły po Dęblin w ciągu kolejnych dni wzrosty stanów rzek wynikające ze spływu 
wód opadowych w dół zlewni dadzą się zaobserwować w ujściowych odcinkach rzek 
województwa świętokrzyskiego, na Sanie poniżej Soliny i na Wieprzu (z możliwym 
przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Krasnymstawie). W wyniku prognozowanych 
opadów o charakterze burzowym punktowo w miejscu ich wystąpienia możliwe są wzrosty 
poziomu wody do strefy stanów średnich lub dolnej części strefy stanów wysokich. W nocy 
miedzy 2 a 3 VII prognozowane są wzrosty stanów karpackich dopływów Wisły do strefy 
stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się wahania stanów wody związane  
z przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej. W zlewni Pilicy 
utrzymywać się będą obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych.  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Bugu oraz na Narwi i Biebrzy prognozowane są dalsze 
nieduże wzrosty, na ogół w obecnych strefach, wywołane przemieszczaniem wód w dół 
zlewni. Na większości dopływów Narwi i Biebrzy po początkowych wzrostach, od 2-3 VII 
prognozowana jest przeważnie tendencja spadkowa stanów wody. 

 

Dorzecze Odry 

W ciągu okresu opady deszczu wystąpiły w całej zlewni górnej i środkowej Odry oraz  
w dorzeczu Warty i Odry granicznej. Pierwszego dnia zanotowano opady o małej  
i umiarkowanej wysokości o natężeniu słabym. W następnym dniu zanotowane opady były 
najwyższe w okresie. Były to opady o dużej wysokości, również o charakterze burzowym,  
o natężeniu silnym i ulewnym, lokalnie nawalnym, szczególnie na obszarze pogórza 
Sudeckiego i Sudetów. W kolejnych dniach notowano opady małe o słabym natężeniu.  
W drugiej połowie okresu ponownie zanotowano dość duże i duże opady o natężeniu silnym, 
lokalnie ulewnym, zwłaszcza w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Opady przemieszczały się 
na wschód obejmując prawostronne dopływy Odry. 

Stany wody Odry i Warty układały się w strefach wody średniej i niskiej. Stany wody  
na głównych dopływach Odry i Warty układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. 

Opady deszczu spowodowały znaczne wzrosty stanów wody na większości dopływów Odry. 

Kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty zaznaczyły się na dopływach  dorzecza środkowej Odry 
z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi utrzymującymi się kilka godzin na Pełcznicy, 
Kaczawie i Łomnicy.  

Na Odrze środkowej notowano chwilowe, czasem znaczne wahania stanów wody, związane  
z pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie na stacjach wodowskazowych w Brzegu  
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i Oławie oraz poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. W następnych dniach w wyniku 
przemieszczania się niewielkich fal wezbrania na rzekach, notowano spadki stanów wody. 
Większe zmiany spowodowane były sterowaniem odpływów ze zbiorników na Bobrze, 
Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej i Witce. W ostatnich dniach kolejna porcja opadów spowodowała 
ponowne dość znaczne wzrosty w dorzeczu górnej Odry oraz jej prawostronnych dopływów. 
Kilkucentymetrowe przekroczenia stanu ostrzegawczego zanotowano na Rudej i Kłodnicy.  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry obserwowano wahania i wyrównany 
przebieg stanów wody. 

W całym dorzeczu Warty i Odry granicznej obserwowano spadki stanów wody. Wzrosty  
na górnej Warcie i dopływach obserwowano po wystąpieniu większych opadów deszczu. 
Wzrosty stanów wody wystąpiły także na profilach wodowskazowych znajdujących się pod 
wpływem działania urządzeń hydrotechnicznych (Poddębice). Wahania stanów wody 
wystąpiły lokalnie na odcinku ujściowym Odry w Widuchowej. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się wahania stanów wody spowodowane 
przemieszczeniem się wód opadowych. Stany wody utrzymywać się będą w strefach wody 
niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Pod koniec okresu możliwe jest wystąpienie lokalnych  
i chwilowych wzrostów stanów wody, spowodowanych prognozowanymi opadami 
burzowymi. W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty i na odcinku poniżej zbiornika 
Jeziorsko prognozowane są wzrosty stanów wody. W środkowym i ujściowym odcinku Warty 
spadki. Na granicznym odcinku Odry prognozowane są wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W ciągu okresu występowały umiarkowane wiatry z kierunków północno-zachodnich oraz 
południowo-wschodnich i południowych. Temperatura powietrza wahała się od 4,5°C  
do 24,3°C. Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie i były zróżnicowane. 
Najwyższe wartości odnotowano 28 VI i 29 VI (maksymalnie do 18 mm). 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowych odcinkach rzek Przymorza oraz na Zalewie 
Szczecińskim układały się w strefie wody średniej. Na rzekach Przymorza w strefie wody 
niskiej i na Żuławach oraz Zalewie Wiślanym w strefie wody wysokiej w pierwszej połowie 
okresu, a w strefie wody średniej w drugiej połowie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni przewiduje się na całym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach wahania wody w strefie 
stanów średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wody będą układać się głównie w strefie 
stanów niskich, lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 czerwca - 1 lipca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 24 czerwca - 1 lipca 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 24 czerwca - 1 lipca 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Dominik Płoskonka (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (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) 
Tomasz Krukowski (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Anna Kubicka (BPH w Gdyni) 
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INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 61 

mailto:biuletyn@imgw.pl

