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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu maksymalne dobowe temperatury powietrza w wielu 
miejscach przekraczały 30°C. W ciągu niemal całego tygodnia lokalnie notowano przelotne 
opady deszczu, miejscami intensywne, przeważnie o charakterze burzowym. W większej 
części zlewni Wisły brak było opadu lub wynosił on do kilku mm, natomiast w miejscach 
występowania burz notowano często ponad 30 mm deszczu.  

Przez cały okres na dopływach Wisły po Dęblin dominowała tendencja spadkowa poziomu 
wody, w przeważającej części w strefie stanów średnich lub na granicy stref stanów średnich 
i niskich. Tylko lokalnie w miejscu wystąpienia intensywnych opadów w górnych odcinkach 
rzek lub na mniejszych dopływach obserwowano wzrosty poziomu wody, niejednokrotnie 
do dolnej części strefy stanów wysokich. W dolnych odcinkach dopływów Wisły notowano 
nieznaczne wahania poziomu wody. Miejscami były przekroczone również stany 
ostrzegawcze. Jedynie na Kamiennej oraz na niektórych odcinkach Wieprza ogólna tendencja 
miała charakter wzrostowy, w strefie stanów średnich lub dolnej części strefy stanów 
wysokich. Wahania poziomu wody częściowo wynikały, szczególnie na Dunajcu, ze zmian 
odpływu ze zbiorników retencyjnych. Na Wiśle po Sandomierz obserwowano wahania 
poziomu wody, przeważnie w strefie stanów średnich. Na odcinku Wisły pomiędzy 
Sandomierzem, a Dęblinem dominowały spadki stanu wody z dolnej części strefy stanów 
wysokich lub górnej części strefy stanów średnich do strefy stanów średnich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
w pierwszych dniach notowano wzrosty poziomu wody spowodowane spływem wód 
opadowych z górnej części dorzecza. Następnie do końca okresu, na odcinku Wisły 
do zbiornika we Włocławku obserwowano opadanie poziomu wody, a poniżej Włocławka 
wahania stanu z tendencją spadkową spowodowane przemieszczaniem wód opadowych 
w dół rzeki. Poziom wody układał się początkowo w strefie wody średniej, lokalnie 
w wysokiej, a pod koniec okresu w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na dopływach 
Wisły obserwowano na ogół opadanie i stabilizację poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w strefie wody 
wysokiej. W zlewni Pilicy, lokalnie utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych.  

W zlewni Bugu przez niemal cały okres obserwowano powolne spadki stanów wody w dolnej 
części strefy stanów średnich, powyżej Włodawy do górnej części strefy stanów niskich. 
Jedynie na początku okresu na Krznie oraz na Bugu w Krzyczewie obserwowano nieznaczny 
wzrost poziomu wody.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej strefie 
wody wysokiej. Na środkowym odcinku Narwi oraz na Omulwi i dolnej Pisie stan wody 
układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. W pierwszych trzech dniach w zlewni górnej 
i dolnej Narwi oraz w zlewni górnej Biebrzy obserwowano wahania oraz wzrosty stanu wody, 
związane ze spływem wód opadowych. W pozostałej części zlewni Narwi miała miejsce 
stabilizacja oraz opadanie. W kolejnych dniach w zlewni Narwi notowano na ogół stabilizację 
oraz opadanie stanu wody.    
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W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół wahania stanu wody wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, 
na górnej Łynie w dolnej strefie wody wysokiej, a na dolnej Łynie poniżej średniej niskiej 
z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby w zlewni Dunajca spodziewane są na ogół wzrosty poziomu wody 
na granicy stref stanów średnich i wysokich. Krótkotrwałe wzrosty mogą również wystąpić 
lokalnie w miejscu wystąpienia gwałtownych opadów deszczu w górnych odcinkach 
karpackich dopływów Wisły, do górnej części strefy stanów średnich i dolnej części strefy 
stanów wysokich z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
Na pozostałych rzekach zlewni Wisły po Dęblin dominować będą spadki lub stabilizacja 
stanów wody, na ogół w strefie stanów średnich lub na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich. Na przestrzeni dwóch następnych prognozowanych dni spodziewane 
są intensywne opady deszczu, które mogą spowodować podniesienie poziomu wody 
w rzekach całego obszaru Wisły po Dęblin. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się: na Wiśle wahania stanu wody z przewagą 
spadków w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej; na dopływach opadanie i stabilizację 
stanu wody, miejscami zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w wysokiej.  

W zlewni Narwi i Bugu prognozowane są na ogół spadki oraz stabilizacja poziomu wody. 
Lokalnie możliwe wahania oraz wzrosty w miejscu wystąpienia opadów o charakterze 
burzowym. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, wywołane głównie pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu notowano lokalne opady 
burzowe w różnych częściach obszaru. Z początku były to opady małe, następnie duże 
o natężeniu umiarkowanym i silnym, miejscami ulewnym. Kolejne dwa dni były bez opadu, 
natomiast w ostatniej dobie wystąpiły opady burzowe o natężeniu silnym, lokalnie silnie 
ulewnym. Największe opady objęły zlewnie Olzy, Bystrzycy, Bobru, Kwisy, Kaczawy i Nysy 
Łużyckiej. 

W dorzeczu Warty i Odry granicznej na przeważającym obszarze nie zanotowano opadów 
deszczu. Opady o charakterze burzowym wystąpiły jedynie lokalnie. Największe opady 
zanotowano w zlewni Grabii. 

Stany wody w dorzeczu Odry układały się początkowo w strefie stanów niskich i średnich, 
lokalnie wysokich. W kolejnych dniach dominowała strefa wody niskiej, natomiast pod 
koniec okresu stany układały się w strefie wody średniej i niskiej.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej stany wody w rzekach układały się w strefach wody 
niskiej, średniej i lokalnie wysokiej. 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

W dorzeczu Górnej i Środkowej Odry, w wyniku opadów burzowych, lokalnie miały miejsce 
chwilowe i gwałtowne wzrosty stanów wody, powodujące krótkotrwałe przekroczenia 
stanów ostrzegawczych i alarmowych. Największe wzrosty zanotowano w zlewniach: Olzy, 
Bystrzycy, Bobru, Kwisy, Kaczawy i Nysy Łużyckiej. Na pozostałym obszarze rejestrowano 
stabilizację stanów wody z tendencją spadkową. W ciągu okresu stany wody ulegały również 
wahaniom ze względu na pracę urządzeń hydrotechnicznych.  

W całym dorzeczu Warty i Odry granicznej obserwowano wahania stanów wody. 
Na początku okresu wzrosty na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko spowodowane były 
zwiększeniem odpływu ze zbiornika, a następnie po sukcesywnym zmniejszaniu odpływu 
wystąpiły spadki stanów wody. Na dopływach obserwowano spadki i wahania stanów wody 
spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Wahania stanów wody 
występowały także na odcinku ujściowym Odry. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
wahaniom z tendencją spadkową w strefie wody niskiej i średniej i niskiej na dopływach. 
W związku z prognozowanymi opadami burzowymi przewiduje się lokalne wzrosty stanów 
wody, szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich. 

W zlewni górnej Warty i na dopływach w ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze 
granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas pierwszej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano słabe wiatry z kierunków zmiennych. W drugiej połowie dominowały 
umiarkowane wiatry z kierunku północno-wschodniego. Najsilniejsze porywy wiatru, nie 
przekraczające 13 m/s, notowano na wschodnim wybrzeżu. 

Maksymalne temperatury przekraczające wartość 30°C występowały w zachodniej części 
wybrzeża w pierwszej połowie okresu. Najniższe temperatury (ponad 9°C) zanotowano 
w godzinach porannych na środkowym wybrzeżu, w drugiej połowie okresu.  

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie w niewielkich ilościach. Maksymalna suma 
dobowa opadów wyniosła nieco ponad 4 mm na stacji Lębork. 

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz 
na Żuławach zaobserwowano wahania poziomów wód w strefie stanów średnich. Jedynie 
na stacji Goręczyno od dłuższego czasu poziom wody utrzymuje sie w strefie stanów 
wysokich. Na rzekach Przymorza poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich. Na większości stacji zanotowano tendencję spadkową poziomów wód.  

Najwyższe dobowe wzrosty stanów wody (ponad 40 cm) zarejestrowano w ujściu Wisły. Jest 
to związane z pracą zbiornika we Włocławku. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na zachodnim i środkowym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach przewiduje się wahania 
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poziomów wody w strefie stanów średnich, z tendencją spadkową poziomów wody. 
Na wschodnim wybrzeżu przewiduje się utrzymanie poziomów wód w strefie stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się podobnie jak w minionym 
okresie, głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 15 lipca - 22 lipca 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 15 lipca - 22 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 15 lipca - 22 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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