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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu okresu w zlewni Wisły obserwowano wzrost średniej dobowej temperatury 
powietrza, z maksymalnymi temperaturami pod koniec okresu, lokalnie przekraczającymi 
30°C. Opady deszczu obserwowano szczególnie w pierwszych i ostatnich dniach okresu. 
Przeważały opady o charakterze przelotnym, lokalnie intensywne, miejscami o charakterze 
burzowym. Opad pojawił się 2 VII w godzinach popołudniowych w województwie śląskim, 
kolejno w małopolskim, by zakończyć się 3 VII nad ranem w województwie podkarpackim. 
Jego sumy wyniosły powyżej 20 mm, a punktowo powyżej 30 mm. W kolejnych dniach  
na ogół nie obserwowano istotniejszych opadów. Pojawiły się one 6 i 7 VII, obejmując 
większość zlewni Wisły i miały charakter burzowy. Dobowe sumy opadów punktowo 
wynosiły 30 mm. 

Na dopływach Wisły po Dęblin z początkiem tygodnia (2 VII) wzrosty stanów wody w strefie 
stanów średnich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich wynikające ze spływu wód 
opadowych, obserwowano lokalnie w zlewni Nidy, Wisłoki, lokalnie w zlewni Sanu,  
w ujściowym odcinku Wisłoka oraz na Kamiennej i Wieprzu. Kolejnego dnia (3 VII) w wyniku 
intensywnych opadów deszczu, wzrosty (na ogół w strefie stanów średnich, lokalnie  
do dolnej części strefy stanów wysokich) wystąpiły na Małej Wiśle, w zlewniach karpackich 
dopływów Wisły, Nidzie, Wiernej Rzece oraz na Wieprzu. Podczas kolejnych dni, w wyniku 
dalszego spływu wód opadowych, wzrosty (w strefie stanów średnich i w dolnej części strefy 
stanów wysokich) zaznaczyły się na ogół w ujściowych odcinkach dopływów Wisły po Dęblin. 
Z końcem tygodnia na dopływach Wisły po Dęblin odnotowano na ogół stabilizację bądź 
tendencję spadkową w strefie stanów średnich oraz niskich. Jedynie lokalnie w całej zlewni, 
w miejscu wystąpienia opadu burzowego, obserwowano gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów 
wysokich. 

Na Wiśle po Dęblin, w wyniku spływu wód opadowych, wzrosty stanów wody w strefie 
stanów średnich obserwowano od 2 do 6 VII. Natomiast 7 i 8 VII na całym odcinku Wisły  
po Dęblin przeważały wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. 

Na Wiśle na odcinku Dęblin-Tczew notowano wahania stanu spowodowane 
przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części dorzecza oraz pracą stopnia wodnego 
we Włocławku - w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach wskazanego odcinka Wisły 
obserwowano na ogół opadanie i stabilizację poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty, lokalnie większe, zanotowano tylko pierwszego dnia 
okresu i były one spowodowane zaistniałymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej.  
W zlewni Pilicy lokalnie obserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Bugu początkowo obserwowano na ogół wzrost stanów wody w strefie stanów 
średnich, a pod koniec okresu zaznaczyła się tendencja spadkowa do dolnej części strefy 
stanów średnich. W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie na środkowym odcinku Narwi, na Omulwi oraz na dolnej Pisie poniżej średniej 
niskiej z wielolecia. Początkowo obserwowano na ogół wzrosty oraz wahania stanów wody 
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spowodowane spływem wód opadowych, punktowo na dopływach górnej Narwi do dolnej 
strefy wody wysokiej. W drugiej połowie okresu notowano główne opadanie, lokalnie  
na dopływach górnej Narwi i Biebrzy stabilizację, bądź wahania związane z opadami 
burzowymi z 6 i 7  VII. 

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół nieduże wahania stanu wód w strefie wody 
średniej i niskiej wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na górnej Łynie 
odnotowano stany wód z dolnego zakresu strefy wody wysokiej, a na dolnej Łynie stany 
poniżej średniej niskiej z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na dopływach Wisły po Dęblin, w wyniku prognozowanych opadów 
deszczu o charakterze ciągłym oraz burzowym, spodziewane są wzrosty stanów rzek lokalnie 
do dolnej części strefy stanów wysokich. Szczególnie w miejscu wystąpienia intensywnych 
opadów burzowych możliwe są krótkotrwałe, gwałtowne wzrosty poziomu wody  
z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na Wiśle po Dęblin prognozowane  
są wahania poziomu wody w strefie stanów średnich.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie i stabilizację 
stanu wody, miejscami zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej; na Bugu po profil Krzyczew oraz na Krznie w Malowej 
Górze wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. W związku z prognozowanymi 
opadami deszczu o charakterze burzowym, w miejscu ich wystąpienia, istnieje możliwość 
lokalnych wzrostów poziomu wody. Na Pilicy w Sulejowie (okresowo) obserwować będziemy 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół tendencję  spadkową, lokalnie zakłóconą 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu okresu opady były notowane tylko lokalnie. 
Początkowo były to przeważnie opady o małej i umiarkowanej wysokości i słabym natężeniu. 
W ostatnim dniu w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim występowały opady  
o dość dużej i dużej wysokości oraz o silnym i miejscami ulewnym natężeniu. Najwyższe 
opady wystąpiły w zlewni Bobru na stacji Borowice. W dorzeczu Warty i Odry granicznej 
opady deszczu zanotowano w drugiej części okresu. Największe opady w zlewni Warty  
o charakterze burzowym zanotowano na stacji opadowej Kołuda Wielka (Noteć). 

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

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry ulegały przeważnie niewielkim wahaniom  
z tendencją opadania. Po opadach z ostatniej doby w górnych odcinkach zlewni Kaczawy, 
Bobru i Kwisy oraz Nysy Łużyckiej wystąpiły kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty stanów 
wody. W ciągu okresu stany wody ulegały wahaniom ze względu na pracę urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie  na Odrze poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym,  
na Kłodnicy, w zlewni Baryczy,  na Bystrzycy oraz w zlewni Bobru i Kwisy. W dorzeczu Odry 
granicznej i Warty obserwowano wahania stanów wody. Wzrosty na Warcie poniżej 
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zbiorników Poraj i Jeziorsko w początkowym okresie spowodowane były zwiększeniem 
odpływu ze zbiorników. Na górnej Warcie i dopływach obserwowano wzrosty stanów wody 
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 ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są wahania 
stanów wody. W związku z prognozowanymi na pierwsze doby opadami, przewiduje się 
wzrosty stanów wody szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich. W zlewni 
górnej Warty i na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko prognozowane są spadki stanów wody. 
W środkowym i ujściowym odcinku Warty niewielkie wzrosty i stabilizacja. Na granicznym 
odcinku Odry prognozowane są wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W ciągu okresu występowały wiatry z sektora południowego, pod koniec okresu z kierunków 
wschodnich i północno-wschodnich. Temperatura powietrza wahała się od 8,3°C do 31,0°C. 
Występowały opady o charakterze burzowym, najwyższe wartości odnotowano 7 VII 
(maksymalnie do 42 mm). 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, na Żuławach i na Zalewie Szczecińskim oraz Wiślanym 
układały się w strefie wody średniej, natomiast na rzekach przymorza w strefie wody niskiej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni przewiduje się na całym wybrzeżu, Zalewie Wiślanym,  
w ujściowym odcinku Wisły oraz na Żuławach wahania wody w strefie stanów średnich.  
Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się głównie w strefie stanów niskich.  
Na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry przewiduje się wzrosty stanów wody 
do strefy stanów wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 lipca - 8 lipca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 1 lipca - 8 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 1 lipca - 8 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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