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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu obserwowano powolny, kilkustopniowy wzrost średniej 
dobowej temperatury powietrza. Na początku nie odnotowano znaczących opadów deszczu, 
natomiast w ostatnich dniach zanotowano intensywne opady, lokalnie o charakterze 
burzowym. 

Na Wiśle po Dęblin zaznaczyła się stabilizacja bądź spadek poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich. 3 IX na Wisłoce wystąpił wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, 
spowodowany spływem wód opadowych. Na stacji Mizerów Borki na Pszczynce odnotowano 
wzrost poziomu wody powyżej stanu alarmowego. Od 4 do 6 IX na dopływach Wisły 
po Dęblin notowano spadek bądź stabilizację poziomu wody na ogół w strefach stanów 
średnich i niskich. 5 IX na Pszczynce na stacji Mizerów Borki poziom wody opadł poniżej 
stanu ostrzegawczego. Od 7 do 9 IX w wyniku opadów o charakterze burzowym oraz 
naskutek zwiększonego odpływu ze zbiorników, notowano wzrost poziomu wody na ogół 
w strefie stanów średnich w zlewniach: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Nidy, Wisłoki oraz 
lokalnie na tatrzańskich dopływach Dunajca. Na Szreniawie zaznaczył się wzrost poziomu 
wody powyżej stanu ostrzegawczego.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew, łącznie z Narwią i Bugiem notowano głównie 
opadanie stanu - w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu 
notowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Jedynie w ostatnim dniu, na Luciąży w Kłudzicach zanotowano znaczny 
wzrost stanu wody, związany z opadem o charakterze burzowym. Poziom wody układał się 
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, z utrzymującym się przekroczeniem 
stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie i okresowym na Czarnej Malenieckiej 
w Januszewicach. Na Pisie, lokalnie na dolnej Narwi i jej dopływach oraz na dolnej Biebrzy 
stan wody utrzymywał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
na górnej Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. Na Węgorapie oraz na dolnej Łynie stan 
wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół opadanie oraz 
stabilizację stanów wody. Lokalnie wystąpiły wahania stanu wody wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby w wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu 
o charakterze ciągłym, w zlewniach Raby, Dunajca, Wisłoki, Sanu i Wisłoka od późnych 
godzin nocnych obserwowane będą wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. 
Dodatkowo na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin w wyniku prognozowanych 
opadów o charakterze burzowym możliwe są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne 
w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje 
możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W ciągu kolejnych dób w wyniku 
prognozowanych intensywnych opadów o charakterze ciągłym i burzowym na Karpackich 
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dopływach Wisły prognozuje się wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów 
wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość 
przekroczenia stanów alarmowych. Jednocześnie w całej zlewni Wisły po Dęblin poziom wód 
może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni 
Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się opadanie stanu wody – do ujścia Narwi w strefie 
wody niskiej, poniżej ujścia Narwi w średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły 
omawianego rejonu przewiduje się stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania, związane 
z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym i z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Poziom wody będzie układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, 
z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie.   

W zlewni Bugu spodziewane są na ogół wzrosty oraz wahania poziomu wody do strefy 
stanów średnich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie opadanie oraz stabilizację stanu wody. Lokalnie 
możliwe wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, wywołane głównie pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. W miejscu wystąpienia opadów burzowych możliwe wzrosty 
stanów wody, na górnej Łynie w Olsztynie istnieje możliwość przekroczenia stanu 
ostrzegawczego.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu opady deszczu występowały 
na całym obszarze. Przeważały opady o natężeniu silnym i umiarkowanym, lokalnie 
o charakterze silnie ulewnym. Przez dwa kolejne dni miejscami rejestrowane były ślady 
opadu, natomiast w ostatnich dobach wystąpiły lokalne opady burzowe o natężeniu silnym, 
punktowo silnie ulewnym. Największe opady objęły zlewnie Olzy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, 
Bobru, Kaczawy i Nysy Łużyckiej. 

W dorzeczu Warty i Odry granicznej zanotowano opady deszczu miejscami o dużej 
intensywności w pierwszych trzech i ostatnich trzech dobach. Największe opady zanotowano 
ostatniego dnia w zlewni Drawy. 

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

Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z nieznacznym przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych. Na Odrze 
granicznej w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. 

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. Jedynie w zlewni Straduni przez cały okres 
utrzymywał się początkowo stan alarmowy, a potem ostrzegawczy. Na Odrze obserwowano 
przemieszczanie się niewielkiego wezbrania. Największe wzrosty zanotowano w zlewniach, 
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w których wystąpiły opady. 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 obserwowano wahania i wzrosty stanów wody. Wzrosty 
stanów wody wystąpiły lokalnie w zlewni Warty po intensywnych opadach deszczu i po 
zwiększeniu odpływu ze zb. Jeziorsko na wodowskazach poniżej zbiornika. Lokalne wzrosty 
na dopływach Warty spowodowane były także oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Odrze granicznej odnotowano wahania i w drugiej części okresu wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
wahaniom w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. W zlewniach dopływów przewiduje się 
opadanie stanów wody z możliwością występowania wahań spowodowanych 
spodziewanymi opadami burzowymi szczególnie na mniejszych ciekach górskich 
i podgórskich. 

W dorzeczu Warty i na Odrze granicznej prognozowane są wahania stanów wody w strefie 
wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane wiatry z kierunków wschodnich. Pod koniec drugiej połowy 
obserwowano słabe wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 25°C notowano w zachodniej części obszaru 
(w drugiej połowie okresu), natomiast najniższe - wynoszące nieco ponad 6°C - w środkowej 
części. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. W obrębie Zalewu Szczecińskiego, ujściowego 
odcinka rzeki Odry, na wybrzeżu zachodnim oraz w zlewniach rzek Przymorza opady 
występowały przeważnie na początku i na końcu okresu. Znikome ilości opadu lub ich brak 
zanotowano na wybrzeżu wschodnim, w ujściu Wisły, na Żuławach oraz w obrębie Zalewu 
Wiślanego. Maksymalna suma dobowa opadów wyniosła niecałe 25 mm na stacji Lisowo. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
oraz Wisły, a także na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza 
poziomy wody oscylowały głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 

Jedyną stacją, na której notowano poziomy w strefie stanów wysokich przez cały miniony 
okres, była stacja Goręczyno na rzece Raduni. 

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody (27 cm), zanotowano w drugiej połowie okresu 
na stacji Juszkowo. Wahania poziomu wody na tej stacji są pośrednio powodowane 
działaniem budowli hydrotechnicznej. 
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Prognoza: 

Ze względu na zmienną sytuację meteorologiczną (silniejsze wiatry z kierunku północno-
zachodniego) w ciągu najbliższych 3 dni na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry oraz 
na Zalewie Szczecińskim przewiduje się niewielkie wzrosty poziomów wód oraz wahania 
w strefie stanów średnich. Na stacjach w obrębie Zalewu Wiślanego, Żuławach i w ujściowym 
odcinku Wisły przewiduje się wahania poziomów wody w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się podobnie jak w minionym okresie – 
w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 2 września - 9 września 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 2 września - 9 września 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 2 września - 9 września 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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