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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W całej zlewni Wisły po Dęblin nastąpiło ochłodzenie i notowano niższą temperaturę 
powietrza niż w poprzednim tygodniu. Najcieplej było w okresie od 18 do 20 VI, gdy 
maksymalna dobowa temperatura powietrza lokalnie przekraczała 20°C. Minimalna dobowa 
temperatura powietrza na całym obszarze była dodatnia, a najniższą jej wartość zanotowano 
18 VI nad ranem w Tatrach. Od czwartku 18 VI na całym obszarze notowano umiarkowane 
opady o charakterze przelotnym, a 19 i 20 VI lokalnie również o charakterze konwekcyjnym. 
Z biegiem tygodnia w górnych partiach Tatr notowano zmniejszanie się zasięgu 
występowania płatów śniegu, aż do ich całkowitego zaniku w dniu 23 VI. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wahania maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza z najwyższymi wartościami przekraczającymi lokalnie 22°C pod 
koniec tygodnia. W drugiej części okresu notowano przelotne opady deszczu, lokalnie 
o charakterze burzowym, o sumach dobowych do kilkunastu mm.  

Na Wiśle po Dęblin początkowo obserwowano wzrost poziomu wody w strefie stanów 
niskich oraz w dolnej części strefy stanów średnich. Od 20 VI obserwowana była tendencja 
spadkowa poziomu wody. 

Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin początkowo obserwowano wzrost poziomu wody 
na ogół na granicy strefy stanów niskich i średnich, spowodowany spływem wód 
z intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły 15 VI. Od 18 VI obserwowano tendencję 
spadkową poziomu wody początkowo na granicy stref stanów średnich i niskich, a następnie 
w obrębie strefy stanów niskich. Lokalnie w miejscu wystąpienia opadów konwekcyjnych, 
obserwowany był krótkotrwały wzrost poziomu wody, na ogół do dolnej części strefy stanów 
średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół opadanie i stabilizację 
stanu wody w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, związane 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej, miejscami 
i okresowo w zlewni Pilicy i Bzury w strefie wody wysokiej.  

Na Wiśle i lokalnie na większości jej dopływów notowano stany poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. Zanotowano również stany niższe od dotychczas obserwowanych: na Wkrze 
w Borkowie maksymalnie o 1 cm (18, 19 i 23 VI), na Bzurze w Łowiczu maksymalnie o 2 cm 
(19, 21, 22 i 23 VI) i na Osie w Rogóźnie maksymalnie o 4 cm (20 VI).   

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie na Narwi oraz 
jej dolnych dopływach, a także lokalnie na Pisie i na Biebrzy poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. W zlewni Narwi obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody. 
Lokalnie na dopływach Narwi i dopływach Biebrzy notowano wahania i wzrosty wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych.  
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W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Na Huczwie w Gozdowie, na Krznie w Malowej Górze oraz w zlewni Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano na ogół stabilizację stanu wody w strefie wody niskiej i średniej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, na Łynie 
w Sępopolu poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Obserwowano przeważnie wahania 
stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, wywołane na ogół pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W okresie objętym prognozą na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody 
na ogół w strefie stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin spodziewany jest spadek 
poziomu wody, bądź jego stabilizacja na ogół w strefie stanów niskich. Lokalnie w górnych 
częściach karpackich dopływów Wisły lub na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin, 
możliwe są nieznaczne wahania poziomu wody w aktualnych strefach stanów spowodowane 
prognozowanymi opadami deszczu. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody 
z możliwością lokalnych wahań, związanych z pracą stopni wodnych w Dębem i we 
Włocławku w strefie wody niskiej, lokalnie na dolnej Wiśle w średniej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu) przewiduje się 
stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. 

W zlewni Narwi prognozuje się na ogół stabilizację stanów wody, w strefie wody średniej 
i niskiej. Lokalnie możliwe wahania oraz wzrosty związane z prognozowanymi opadami 
deszczu. 

Na Bugu na odcinku Dorohusk - Włodawa prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie 
stanów niskich. W pozostałej części zlewni Bugu spodziewana jest stabilizacja bądź niewielki 
spadek poziomu wody głównie w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania stanów wody, lokalnie 
z tendencją wzrostową, w strefie wody średniej i niskiej, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami deszczu. 

 

Dorzecze Odry 

Na początku okresu lokalnie notowano małe opady deszczu o słabym natężeniu. W kolejnych 
dniach występowały przelotne opady deszczu przeważnie o natężeniu słabym 
i umiarkowanym. Wysokości opadów były małe i umiarkowane, w drugiej części okresu 
lokalnie dość duże, a ostatniego dnia lokalnie duże. Z przemieszczającymi się frontami 
związane były najwyższe sumy dobowe opadów, które notowano 22 VI w dorzeczu 
środkowej Odry (lokalnie w zlewniach Baryczy, Bobru i Nysy Łużyckiej). W dorzeczu Warty 
i Odry granicznej opady deszczu z pominięciem dwóch pierwszych dni występowały prawie 
w całym okresie – najwyższe sumy opadu zanotowano pod koniec okresu, a najwyższą 
wartość opadu zaobserwowano na stacji opadowej w Kole (Warta) w wysokości 21,5 mm.  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, a lokalnie 
i okresowo górnej Odry oraz lokalnie Odry skanalizowanej w strefie wody średniej. Stany 
wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się w strefach wody niskiej 
i średniej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie 
średniej i wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie. Na Odrze granicznej 
stany wody układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 

Stan wody górnej Odry początkowo opadał, a następnie ulegał wahaniom z niewielką 
tendencją wzrostową. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej obserwowano wahania 
stanu wody, lokalnie z tendencją wzrostową pod koniec okresu. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej stan wody na odcinku do Głogowa ulegał wahaniom, od Głogowa 
do ujścia Bobru przez większą część okresu opadał, poniżej ujścia Bobru w pierwszej części 
okresu wzrastał bądź miał przebieg wyrównany a w drugiej części okresu miał tendencję 
spadkową. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry początkowo stany wody miały 
przeważnie przebieg wyrównany, a w drugiej części okresu występowały wahania stanów 
wody związane ze zmiennym zasilaniem opadowym, lokalnie z tendencją wzrostową. Praca 
urządzeń hydrotechnicznych miała wpływ na przebieg stanów wody poniżej zbiorników 
retencyjnych na Bystrzycy, Bobrze i Kwisie. W pierwszej połowie okresu w całej zlewni Warty 
dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie na Warcie i dopływach notowano 
wzrosty stanów wody, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych, a także wystąpieniem lokalnych opadów deszczu. W drugiej połowie 
okresu w zlewni Warty po intensywnych opadach deszczu zanotowano wzrosty stanów 
wody. Dodatkowo wzrosty na górnej Warcie wywołane zostały zwiększeniem odpływu 
ze zbiornika Jeziorsko. Na Odrze granicznej do profilu Widuchowa obserwowano spadki 
i stabilizację stanów wody, a poniżej wahania. Lokalne wzrosty w środku okresu wywołane 
były opadami deszczu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się na ogół 
opadanie stanów wody i stany wyrównane z możliwością lokalnych wahań spowodowanych 
prognozowanymi przelotnymi opadami deszczu. W zlewni Warty prognozowane są wzrosty 
stanów wody, a na Odrze granicznej niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry przeważnie z sektora zachodniego i północnego.  

Najwyższa temperatura powietrza równa 20,5°C została zanotowana 22 VI w Kmiecinie, 
natomiast najniższą temperaturę (5,6 °C) obserwowano 17 VI na stacji w Lęborku. 

W drugiej połowie okresu opady atmosferyczne występowały codziennie i były miejscami 
intensywne. Maksymalna suma dobowa opadu równa 62,1 mm została zanotowana 
w Koszalinie.  

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz 
na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej strefie 
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stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się  w strefie stanów średnich 
i niskich, lokalnie z tendencją wzrostową spowodowaną występującymi opadami deszczu. 
Na rzece Baudzie, Łebie i Parsęcie obserwowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. 

W okresie występowały niewielkie wzrosty poziomów wody. Maksymalny dobowy wzrost 
poziomu wody wynosił 25 cm i został zanotowany 19 VI w Dziwnowie. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się niewielkie wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie w dolnej strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany 
wody będą się układały w strefie stanów średnich i niskich.  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

6 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 16 czerwca - 23 czerwca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 16 czerwca - 23 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 16 czerwca - 23 czerwca 2015 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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