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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu, w zlewni Wisły obserwowano wahania średniej dobowej 
temperatury powietrza, z wyraźną tendencją wzrostową od 12 września (z przedziału 13-
16oC do zakresu 18-21 oC). Opady przeważnie o charakterze burzowym, notowano 
głównie w pierwszej połowie okresu w zlewni górnej Wisły. Na pozostałym obszarze tylko 
lokalnie intensywne (zwłaszcza w zlewniach Pilicy i Gubra). Praktycznie bezopadowe były dni 
po 12 września w zlewni Wisły poniżej Dęblina. W zlewni górnej Wisły z biegiem tygodnia 
obserwowano na ogół zanik opadów, a jedynie lokalnie, głównie na Małej Wiśle, wciąż 
notowano opady konwekcyjne o dośd dużej lub dużej wysokości. 

W ciągu omawianego okresu, w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz 
na innych, mniejszych dopływach Wisły po Dęblin, w miejscach wystąpienia opadów 
burzowych, notowano wzrost poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich bądź niskich. 
Lokalnie krótkotrwale były przekraczane stany ostrzegawcze. 

Na Wiśle po Dęblin oraz w dolnych odcinkach jej dopływów, obserwowane były wahania 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich, które stopniowo 
przechodziły w spadki. Lokalnie poziom wody zaburzany był pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Od Dęblina po  Tczew, w pierwszej połowie rozpatrywanego okresu, 
obserwowano opadanie stanu wody. W drugiej, wahania w strefie wody średniej i niskiej, 
spowodowane były przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części dorzecza. 

Na dopływach Wisły omawianego obszaru, w tym Narwi i Bugu, notowano na ogół 
stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeo hydrotechnicznych. 
Jedynie w pierwszej połowie rozpatrywanego okresu, w zlewni górnej Narwi, 
oraz w pierwszym dniu w zlewni Pilicy i Bzury, obserwowane były wzrosty związane ze 
spływem wód opadowych. Stan wód układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie. 
Na Pisie oraz lokalnie w zlewniach: dolnej Biebrzy, środkowej i dolnej Narwi stan wód układał 
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 Gubrze  poniżej średniej 
niskiej z wielolecia. W zlewni Łyny obserwowano na ogół wahania stanów wody, 
lokalnie z tendencją wzrostową, natomiast w zlewni Węgorapy nieduże spadki, zakłócone 
pracą urządzeo hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew, spodziewana jest 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Jednocześnie na 
rzekach w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może byd zaburzany pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew, przewiduje się do ujścia Narwi opadanie stanu 
wody. Poniżej ujścia Narwi wahania związane głównie z pracą stopni wodnych w Dębem i we 
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Włocławku - w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły poniżej Dęblina 
przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Poziom wody będzie układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie.   

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół opadanie, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeo hydrotechnicznych, przeważnie w strefie stanów średnich i niskich. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały w całym omawianym 
okresie. Na początku i koocu, były to opady lokalne o natężeniu 
słabym i umiarkowanym. W środkowej części omawianego przedziału czasowego, opady 
obejmowały prawie całą zlewnię górnej i środkowej Odry. Przeważały opady o natężeniu 
silnym i umiarkowanym, występowały również burze. Najwyższe opady wystąpiły na 
przedgórzu Sudeckim i w Sudetach. 

W dorzeczu Warty i Odry granicznej lokalne opady deszczu zaobserwowano 
jedynie w pierwszej części rozpatrywanego okresu, miejscami o dużej intensywności. 
Największy opad wystąpił 13.09 na stacji Drawno (Drawa). 

Stany wody w dorzeczu Odry układały się początkowo w strefie stanów średnich i niskich, 
lokalnie wysokich. W następstwie wystąpienia opadów, utrzymywała się tendencja 
wzrostowa i stany wody na przeważającym obszarze zlewni układały się w strefie stanów 
średnich. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry, początkowo występowały spadki i niewielkie wahania 
stanów wody. Następnie w wyniku opadów na górnej Odrze i lokalnie na dopływach 
górnej i środkowej Odry, miały miejsce chwilowe i gwałtowne wzrosty stanów wody, 
powodujące krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. W drugiej części 
rozpatrywanego okresu, lokalne opady o charakterze przelotnym i burze powodowały 
chwilowe wzrosty stanów wody, lokalnie w zlewniach dopływów środkowej Odry, powyżej 
stanów ostrzegawczych oraz powyżej stanu alarmowego na Ślęzie w Białobrzeziu.  

W całym dorzeczu Warty i Odry obserwowano spadki i wahania stanów wody. Wzrosty 
stanów wody wystąpiły lokalnie w zlewni Warty, po intensywnych opadach deszczu. Wzrosty 
na dopływach Warty spowodowane były oddziaływaniem urządzeo 
hydrotechnicznych. W drugiej części omawianego okresu zwiększono odpływ 
ze zb. Jeziorsko, co spowodowało wzrosty na wodowskazach poniżej zbiornika. Na Odrze 
granicznej odnotowano spadki stanów wody, a od wodowskazu Widuchowa wahania stanów 
wody.  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą na ogół 
opadały w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Na Odrze środkowej wystąpią 
wahania i wzrosty stanów wody. W zlewniach dopływów przewiduje się opadanie stanów 
wody, z możliwością występowania wahao spowodowanych spodziewanymi opadami. 

W ciągu kolejnych dni, na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, prognozowane są wzrosty 
stanów wody, na dopływach spadki i wahania. Na Odrze granicznej prognozowane są 
wzrosty stanów wody. Od wodowskazu Widuchowa wahania stanów wody spowodowane 
oddziaływaniem zjawiska cofki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszych dwóch dobach omawianego okresu nad Bałtykiem 
Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe wiatry z kierunków zachodnich. 
W kolejnych dniach obserwowano umiarkowane wiatry z kierunku wschodniego i północno-
wschodniego. 

Najwyższe temperatury, przekraczające 26°C, notowano we wschodniej części omawianego 
obszaru - na Żuławach i w zlewni Zalewu Wiślanego (w drugiej połowie okresu), natomiast 
najniższą temperaturę zanotowano na stacji Nowa Pasłęka w ostatniej dobie. 

W obrębie Zalewu Wiślanego, ujściowego odcinka rzeki Wisły, na Żuławach oraz w zlewniach 
rzek Przymorza opady występowały przeważnie na początku omawianego okresu. Na reszcie 
obszaru, tj. Wybrzeżu RP, ujściu Odry oraz w zlewni Zalewu Szczecioskiego obserwowano 
zróżnicowane opady, występujące niemal każdego dnia. Maksymalna suma dobowa opadów 
wyniosła 29 mm na stacji Jeżyczki, na początku rozpatrywanego okresu. 

Poziomy wód na Wybrzeżu RP, na Zalewie Szczecioskim oraz w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie podchodziły pod strefę stanów 
wysokich. Poziomy wód na kilku stacjach wybrzeża wschodniego i Żuław przekroczyły strefę 
stanów wysokich.  

Na rzekach Przymorza oraz na stacjach Zalewu Wiślanego poziomy wody oscylowały między 
strefą stanów niskich a średnich. 

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody (19 cm), zanotowano w pierwszej połowie 
omawianego okresu, na stacjach zlewni Zalewu Wiślanego: Tujsk, Nowe Batorowo oraz 
Elbląg. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na Wybrzeżu RP, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecioskim i Wiślanym  oraz na Żuławach przewiduje się niewielkie spadki poziomów 
wód i wahania w strefie stanów średnich, lokalnie w strefie stanów niskich. Na rzekach 
Przymorza poziomy wód będą układad się podobnie jak w minionym okresie – 
głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (rzeki przymorskie we wschodniej części 
obszaru).  
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 9 września - 16 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 9 września - 16 września 2014 r.) 

 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Judyta Lasek (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie - Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu - Sho Poznao) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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