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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W omawianym okresie występowały opady deszczu o charakterze burzowym, lokalnie 
intensywne, miejscami przelotne oraz ciągłe. Cały tydzień był na ogół upalny z maksymalną 
temperaturą powietrza sięgającą powyżej 30°C. Średnia dobowa temperatura powietrza 
wahała się w przedziale od 18-23°C, z tendencją wzrostową w drugiej połowie okresu. 

W wyniku opadów burzowych pojawiających się przez cały tydzień, na dopływach Wisły 
po Dęblin odnotowywano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie 
do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami były to gwałtowne wzrosty. Z początkiem 
tygodnia (5-7 VIII) wzrosty obserwowano w zlewni karpackich dopływów Wisły po Dęblin, 
a także w zlewni: Przemszy, Nidy, Kamiennej. 6 VIII intensywne opady burzowe wywołały 
wzrost poziomu wody w zlewni Raby do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów 
alarmowych w profilach Kasinka Mała oraz Stróża na Rabie, a także stanu ostrzegawczego 
w profilu Proszówki oraz Stradomka na Stradomce. 8-9 VIII oprócz wzrostów wywołanych 
opadami o charakterze burzowym, dodatkowo odnotowano także wzrosty na skutek spływu 
wód opadowych w zlewniach: Skawy, Raby, Szreniawy, Popradu, Białej Tarnowskiej, Nidy, 
Czarnej Staszowskiej, na Wisłoce oraz na Sanie powyżej zbiornika. Kolejnego dnia (10 VIII) 
ponownie zaznaczyły się opady o charakterze burzowym, które wywołały gwałtowne 
i krótkotrwałe wzrosty na: Kamienicy, Popradzie, Ropie, Wiarze i tatrzańskich dopływach 
Dunajca. Z końcem tygodnia (11 VIII) przechodzący przez cały opisywany obszar front 
z opadami ciągłymi i burzowymi wywołał kolejne wzrosty w strefie stanów średnich oraz 
do dolnej strefy stanów wysokich, przekraczając lokalnie stan ostrzegawczy (na Brynicy 
w Szabelni, na Czarnej Nidzie w Daleszycach i Czarnej Staszowskiej w Rakowie) oraz stan 
alarmowy (na Bobrzy w Słowiku). 

Na Wiśle po Dęblin w dniach 5-6 VIII zaznaczyły się wahania poziomu wody na ogół w strefie 
stanów średnich, zaś 7 VIII obserwowano wzrosty od ujścia Raby po ujście Dunajca 
w górnych częściach strefy stanów średnich. W kolejnych dniach w wyniku przemieszczania 
się wody w korycie wzrosty obserwowano również od ujścia Wisłoki po Annopol (8 VIII), 
od Krakowa po Dęblin (na granicy strefy stanów średnich i wysokich; 9 VIII), od Sanu 
po Dęblin (10 VIII). Na pozostałych odcinkach w wyżej wymienionych terminach oraz na całej 
Wiśle po Dęblin z końcem tygodnia (11-12 VIII) na ogół notowano tendencje spadkową 
poziomu wody w strefie stanów średnich i na granicy strefy średnich i niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
notowano wahania stanu wody, spowodowane spływem wody opadowej z górnej części 
dorzecza i pracą zbiornika wodnego we Włocławku. Poziom wody układał się głównie 
w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu notowano wahania stanu 
wody oraz lokalne większe wzrosty spowodowane opadami deszczu pochodzenia burzowego 
lub pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody na większości dopływów układał się 
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, natomiast w zlewni Pilicy w strefie 
wody wysokiej i średniej, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. 

W zlewni Bugu na ogół obserwowano stabilizację poziomu wody w górnej części strefy 
stanów niskich.  
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W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, na Pisie oraz 
dolnej i lokalnie środkowej Narwi poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Obserwowano 
na ogół nieduże wahania związane ze spływem wód opadowych i przemieszczaniem wód 
w dół zlewni. Tendencja spadkowa utrzymała się przez cały okres jedynie na Pisie oraz 
w zlewni górnej Biebrzy. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej. 
Obserwowano na ogół wahania, lokalnie z tendencją wzrostową, związane ze spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na górnej Łynie 8 VIII na skutek spływu 
wód opadowych odnotowano wzrost w strefie wody wysokiej, z krótkotrwałym 
przekroczeniem stanu alarmowego na stacji Olsztyn-Kortowo.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w całej zlewni 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 oraz na Bugu prognozowane są wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
przewiduje się: do zbiornika we Włocławku opadanie poziomu wody, a poniżej zbiornika 
wahania związane z pracą stopnia wodnego głównie w strefie wody średniej. Na dopływach 
omawianego rejonu przewiduje się wahania stanu wody, związane ze spływem wód 
opadowych, miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w zlewni Pilicy w strefie wody 
średniej i wysokiej, na pozostałych dopływach w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie  
w wysokiej. 

W zlewni Narwi prognozowane są na ogół spadki oraz stabilizacja poziomu wody. 14 VIII 
na skutek spływu wód opadowych, lokalnie na dopływach Narwi i Biebrzy oraz na górnych 
odcinkach Narwi i Biebrzy możliwe wzrosty i wahania stanów wody, na ogół w obecnych 
strefach. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, wywołane głównie pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, a 14 VIII także wzrosty wywołane spływem wód opadowych, 
na ogół w obecnych strefach.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały w całym okresie. Były to głównie 
opady przelotne, często obserwowane jedynie na pojedynczych stacjach. Wysokość opadów 
była zróżnicowana, przeważnie były to opady małe i umiarkowane, jednak niemal każdego 
dnia na kilku stacjach obserwowane były dość duże i duże sumy opadów. Wyjątek stanowiła 
ostatnia doba okresu, kiedy opady o dużych sumach i silnym natężeniu wystąpiły na całym 
obszarze województwa śląskiego oraz po stronie Republiki Czeskiej, a także na Pogórzu 
Izerskim. W dorzeczu Warty i Odry granicznej w całym okresie zanotowano opady deszczu 
najczęściej o charakterze burzowym. 
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Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody średniej i niskiej. 
Po opadach z 5 VIII stany wody przez krótki okres kształtowały się również  w strefie wody 
wysokiej. Na koniec okresu w zlewni górnej Odry przeważały stany wody w strefie wody 
średniej, natomiast na Odrze środkowej i jej głównych dopływach obserwowano przeważnie 
stany w strefie wody niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody 
niskiej i średniej, lokalnie wysokiej, a na Odrze granicznej w strefie wody średniej i niskiej. 

Stany wody w zlewni górnej i środkowej Odry początkowo opadały po wezbraniu, które 
miało miejsce w poprzednim tygodniu (z niego też wynikały zaobserwowane przekroczenia 
stanów alarmowych i ostrzegawczych na Ślęzie i na Bystrzycy). Następnie przez większą część 
okresu ulegały chwilowym fluktuacjom na skutek opadów burzowych, szczególnie na Olzie. 
W ostatniej dobie, w wyniku opadów frontalnych, w zlewni górnej Odry obserwowano 
chwilowe wzrosty stanów wody, lokalnie ok. 100 cm. W całym dorzeczu Warty obserwowano 
wahania stanów wody. W pierwszej połowie okresu wzrosty dominowały głównie 
w środkowym i dolnym biegu Warty, w drugiej połowie przeważały spadki (z wyjątkiem 
odcinka ujściowego). Lokalnie występowały wzrosty, związane z opadami burzowymi. 
Na Odrze granicznej odnotowano wahania stanu wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na Odrze przemieszczać się będzie fala, która utworzyła się 
na górnej Odrze 11 VIII. Na głównych dopływach stany wody będą miały tendencję 
do opadania. Po przewidywanych opadach na noc ze środy na czwartek możliwe są lokalne 
wzrosty stanów wody, szczególnie na małych ciekach górskich. W dorzeczu Warty i na Odrze 
granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku pierwszej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
notowano umiarkowane wiatry z kierunków północno-zachodnich oraz zachodnich. 
W kolejnych dniach kierunek był zmienny, następnie dominowały wiatry z kierunków 
południowo-wschodnich. Pod koniec drugiej połowy okresu zanotowano silniejsze wiatry 
z kierunku południowo-zachodniego. Największe porywy wiatru zanotowano w drugiej 
połowie okresu, głównie podczas występowania burz,  w środkowej części obszaru (ponad 
13 m/s). 

Najwyższe temperatury, przekraczające wartość 29°C, notowano na zachodnim wybrzeżu. 
Najniższe temperatury nie były niższe niż 10°C. 

Opady atmosferyczne występowały niemal każdego dnia, przeważnie w niewielkich ilościach. 
Lokalnie, w pierwszej połowie okresu, notowano duże ilości opadu dobowego. Zazwyczaj 
były to krótkotrwałe, nawalne opady wywołane przejściem burzy. Maksymalna suma 
dobowa opadów wyniosła ponad 72 mm na stacji Jeżyczki. 

Na początku okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowych odcinkach 
Wisły i Odry oraz na Żuławach poziomy wód utrzymywały się w strefie stanów średnich. 
W kolejnych dniach pod wpływem, między innymi zmiany siły i kierunku wiatru, poziomy 
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wód wykazywały tendencje spadkową, lokalnie do strefy stanów niskich. Na rzekach 
Przymorza poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na zachodnim i środkowym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód będą się 
wahać głównie 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 5 sierpnia - 12 sierpnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 5 sierpnia - 12 sierpnia 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 5 sierpnia - 12 sierpnia 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: 

Karolina Wolanin (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marek Soliwoda (BPH we Wrocławiu) 
Michalina Kallas (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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