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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wahania maksymalnej dobowej temperatury 
powietrza. Jej najwyższe wartości notowano 4 i 8 VI, które lokalnie przekraczały 30°C. 
Minimalna dobowa temperatura powietrza na całym obszarze była dodatnia, 
a najchłodniejszym dniem był piątek 5 VI. Opady deszczu o charakterze przelotnym 
i konwekcyjnym notowano: 2, 7 i 8 VI, głównie w zlewniach karpackich dopływów Wisły. 
Opady przelotne cechowały się na ogół słabą i umiarkowaną intensywnością, podczas gdy 
opady pochodzenia burzowego były silne i ulewne, punktowo o natężeniu powyżej 20 mm/h.  
W pozostałe dni okresu nie odnotowano istotnych hydrologicznie opadów deszczu. Przez 
cały okres pokrywa śnieżna w postaci płatów śnieżnych utrzymywała się jeszcze tylko 
w wyższych partiach Tatr. 9 VI płaty śniegu notowane były jedynie na Kasprowym Wierchu 
i w Dolinie Pięciu Stawów. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wahania maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza. Najcieplejszymi dniami był 6 i 7 VI, gdy maksymalna temperatura 
powietrza lokalnie przekraczała 30°C. Notowano dodatnie temperatury powietrza. 
W pierwszym dniu oraz w drugiej połowie okresu występowały niewielkie, przelotne opady 
deszczu.  

Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek poziomu wody początkowo 
w strefie stanów średnich, a później na granicy strefy stanów średnich i niskich. Punktowo, 
w miejscu wystąpienia opadów burzowych notowano krótkotrwałe wzrosty poziomu wody 
w strefie stanów średnich. Ponadto lokalnie poziom wód zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
opadanie stanu wody, na pozostałym odcinku wahania poziomu spowodowane początkowo 
spływem wody opadowej z górnej części dorzecza, a pod koniec okresu pracą stopnia 
wodnego we Włocławku – głównie w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu 
Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody lokalnie zaburzone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody  średniej i niskiej, tylko okresowo w zlewni 
Krzny i Pilicy w strefie wody wysokiej, lokalnie na Narwi oraz jej dolnych dopływach, na Pisie 
w Dobrymlesie oraz na Biebrzy w Sztabinie, poniżej średniej niskiej wody z wielolecia.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, a na Łynie 
w Sępopolu poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Obserwowano przeważnie wahania 
stanu wody, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W okresie objętym prognozą, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
z przewagą spadków. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowana jest tendencja spadkowa 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich bądź w strefie stanów niskich. 
Lokalnie, na karpackich dopływach Wisły oraz na mniejszych rzekach w zlewni Wisły 
po Dęblin, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów konwekcyjnych spodziewany 
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jest krótkotrwały wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich. Jednocześnie stany wód 
lokalnie mogą zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie stanu wody 
z możliwością lokalnych wahań związanych z pracą stopni wodnych w Dębem i we 
Włocławku  w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanów wody, lokalnie 
z tendencją spadkową, w strefie wody średniej i niskiej, wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszym i dwóch ostatnich dniach okresu wystąpiły 
opady duże o umiarkowanym i silnym natężeniu, a przejściowo ulewy. Najwyższe sumy 
dobowe opadów notowano 8 VI w dorzeczach Kaczawy, górnego Bobru, Kwisy i Nysy 
Łużyckiej. Na Śnieżce śnieg zanikł. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu 
występowały lokalnie w drugiej części okresu – najwyższą sumę dobową opadu  zanotowano 
na posterunku opadowym w Świebodzinie (Obrzyca) w wysokości 16,5 mm.  

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefach wody średniej i niskiej. Stany wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefach wody 
niskiej, lokalnie średniej. Ostatniego dnia okresu w Łomnicy na Łomnicy stan wody układał 
się przejściowo w strefie wody wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Na Odrze granicznej stany wody układały się 
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

Na górnej i środkowej Odrze w ciągu całego okresu stany wody ulegały niewielkim 
wahaniom. Większe wahania zanotowano na odcinku Odry poniżej stopnia wodnego 
w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody opadały bądź miały 
przebieg wyrównany. W zlewniach dopływów środkowej Odry na początku okresu 
obserwowano lokalne krótkotrwałe wzrosty stanów wody spowodowane opadami deszczu. 
Większe wzrosty stanów wody wystąpiły po opadach w ostatnim dniu okresu w dorzeczach 
Kaczawy, górnego Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej. W środkowej części okresu stany wody 
opadały lub miały przebieg wyrównany. Lokalne wahania stanów wody na Osobłodze, 
Kłodnicy, Bystrzycy, Małej Panwi, Widawie wynikały z gospodarki na urządzeniach 
piętrzących. W prawie całej zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. 
Lokalnie na Warcie i dopływach, notowano wzrosty stanów wody, które spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Lokalne wzrosty występowały także 
po opadach deszczu. Na Odrze granicznej obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze oraz w zlewniach większości dopływów 
prognozowany jest wyrównany przebieg stanów wody w strefach wody średniej i niskiej. 
W zlewniach rzek Sudetów Zachodnich, tj. Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru, Kaczawy i Bystrzycy 
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występować będą wzrosty, lokalnie w strefie wody wysokiej, spowodowane 
przemieszczaniem się wód opadowych w dół zlewni.  

W zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Na Odrze granicznej 
prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane 
i okresami silne wiatry ze zmiennych kierunków.  

Najwyższe temperatury przekraczające 29°C notowano 6 VI w środkowej części wybrzeża, 
natomiast najniższe temperatury (poniżej 3°C) notowano 5 VI w głębi lądu. 

Opady atmosferyczne występowały w niewielkich ilościach. Maksymalna suma dobowa 
opadu wyniosła 0,6 mm na stacji Nowa Pasłęka we wschodniej części obszaru.  

Na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Wybrzeżu oraz 
na Żuławach poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich 
(rzeka Nogat, ujściowy odcinek Wisły). Na rzekach Przymorza oraz na stacjach 
zlokalizowanych na rzece Inie i Pasłęce poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów 
średnich i niskich. Na rzece Baudzie (stacja Nowe Sadłuki), na rzece Łebie (stacja Miłoszewo), 
a w drugiej połowie na rzece Parsęcie (stacja Bardy) oraz Słupi (stacja Charnowo i Słupsk) 
zarejestrowano poziomy wody poniżej średniego niskiego przepływu. 

Maksymalne wzrosty poziomu wody, przekraczające 60 cm, odnotowano 3 VI w ujściowym 
odcinku Wisły. Były spowodowane spływem wód opadowych z górnego odcinka rzeki. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach prognozuje się spadki poziomów wody i wahania w strefie stanów 
średnich oraz niskich. Na Żuławach oraz w zachodniej części Zalewu Wiślanego poziomy 
wody w najbliżej dobie będą utrzymywać sie w strefie stanów wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 2 czerwca - 9 czerwca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 2 czerwca - 9 czerwca 2015 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 czerwca - 9 czerwca 2015 r.) 
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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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