
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
23 czerwca – 30 czerwca 2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 23 czerwca - 30 czerwca 2015 r.) ......... 5 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

(w okresie 23 czerwca - 30 czerwca 2015 r.) ................................................................................... 6 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 23 czerwca - 30 czerwca 2015 r.) ................. 7 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin z początkiem okresu nastąpiło ocieplenie, które 
utrzymywało się do 30 VI. Najcieplejszym dniem był 29 VI, gdy maksymalna dobowa 
temperatura powietrza lokalnie przekraczała 24-25°C. Minimalna dobowa temperatura 
powietrza w okresie była dodatnia, a najniższą jej wartość zanotowano 24 VI w godzinach 
porannych. Na karpackich dopływach Wisły po Dęblin, z wyłączeniem zlewni Sanu notowano 
27-28 VI opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. W Tatrach w wyniku opadów 
konwekcyjnych zostały osiągnięte najwyższe sumy okresu. W zlewni Sanu znaczące opady 
deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu notowano w dniach 23-24 VI (maksymalnie 
18,7 mm w Tarnawie Niżnej). W dniach 25-26 VI znaczących opadów deszczu nie notowano, 
jedynie śladowe ilości. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew występowały przelotne oraz 
ciągłe opady deszczu, a punktowo odnotowano dobowe sumy opadu przekraczające 20 mm. 
Do 29 VI obserwowano na ogół wzrost maksymalnej temperatury powietrza z początkowego 
zakresu 16-20°C do 21-25°C. 

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
niskich oraz w dolnej części strefy stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin 
na ogół notowano spadek lub stabilizację poziomu wody na granicy stref stanów średnich 
i niskich. Lokalnie, w miejscu wystąpienia opadów konwekcyjnych obserwowany był 
krótkotrwały wzrost poziomu wody, na ogół na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

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 powyższego 
odcinka także obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, 
związane z opadami deszczu o charakterze burzowym i z pracą urządzeń hydrotechnicznych - 
w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. W zlewni Narwi wahania 
i wzrosty wywołane spływem wód opadowych odnotowano na początku okresu. Na Bugu 
po Krzyczew obserwowano na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów niskich, na Bugu 
poniżej Krzyczewa oraz na Huczwie w Gozdowie i Krznie w Malowej Górze notowano 
stabilizacje poziomu wody głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (Krzna). 
Na Wiśle poniżej Dęblina i lokalnie na większości jej dopływów (w tym częściowo na Narwi 
z głównymi dopływami) notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Stany 
niższe od dotychczas obserwowanych zanotowano na: Bzurze w Łowiczu, Pilicy w Spale i Osie 
w Rogóźnie. 

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

Na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody na ogół w strefie stanów niskich. 
Na dopływach Wisły po Dęblin spodziewany jest na ogół spadek lub stabilizacja poziomu 
wody na granicy strefy stanów średnich i niskich oraz w strefie stanów niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację 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 przewiduje się stabilizację i lokalne wahania związane 
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. W zlewni 
Narwi oraz Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację stanu wody, na Bugu powyżej 
Krzyczewa wraz z dopływami spodziewana jest stabilizacja bądź niewielki spadek poziomu 
wody głównie - w strefie stanów niskich. Na dopływach górnej Narwi, górnej Biebrzy oraz 
Krznie w Malowej Górze stan wody będzie układać się w dolnej części strefy stanów 
średnich. 

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

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej części okresu notowano opady deszczu przelotne i słabe, lokalnie umiarkowane.  
W drugiej połowie okresu opady deszczu objęły cały obszar dorzecza Odry. Natężenie 
opadów było przeważnie umiarkowane, lokalnie w zlewni Nysy Kłodzkiej, Bobru, Bystrzycy 
zanotowano opady o dużej intensywności. W kolejnym dniu, wraz z przemieszczającym się 
frontem związane były również większe sumy dobowe opadów w zlewni górnej Odry, Małej 
Panwi i Stobrawy. W ostatnim dniu opady zanikały i tylko miejscami wystąpiły opady 
śladowe. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu występowały prawie na całym 
rozpatrywanym obszarze. Największe wartości sum opadu wystąpiły w drugiej połowie 
rozpatrywanego okresu. Najwyższą wartość opadu zaobserwowano na posterunku 
opadowym Dobryszyce (Widawka) w wysokości 25,8 mm.  

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie 
w strefie wody średniej.  Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały 
się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie okresowo w Mościsku na Piławie (zlewnia 
Bystrzycy)  zanotowano strefę wody wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty i na Odrze 
granicznej układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 

Początkowo stan wody górnej Odry ulegał niewielkim wahaniom. W drugiej części okresu  
występowały niewielkie wzrosty wywołane opadami deszczu. Na skanalizowanym odcinku 
Odry i Odrze środkowej obserwowano wahania stanu wody. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry początkowo występowały wahania stanów związane z lokalnymi opadami 
deszczu oraz stany wyrównane. W drugiej połowie okresu w wyniku większych opadów 
notowano niewielkie wzrosty prawie w całym dorzeczu. Większe, krótkotrwałe wzrosty 
wystąpiły w Mościsku na Piławie w zlewni Bystrzycy oraz w zlewni Osobłogi. W ostatnich 
dniach miejscami notowano wzrosty w wyniku opadów i tendencję spadkową stanów. 
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Lokalne wahania stanów wody na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa, Bobru 
i Kwisie wynikały z gospodarki na urządzeniach piętrzących. W całej zlewni Warty 
występowały wahania stanów wody. Wzrosty na Warcie na początku okresu spowodowane 
były zwiększeniem zrzutu ze zbiornika Jeziorsko, wystąpieniem lokalnych opadów deszczu, 
a także pracą urządzeń hydrotechnicznych na dopływach. W drugiej połowie nastąpiło 
zmniejszenie odpływu ze zbiornika Jeziorsko i w konsekwencji spadki stanów wody 
na Warcie poniżej zbiornika. Lokalne wzrosty w zlewni Warty uzależnione były od opadów 
deszczu i pracy urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej w całym okresie 
obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W najbliższym okresie na górnej i środkowej Odrze będzie utrzymywała się tendencja 
spadkowa stanów wody w strefie stanów niskich. Na dopływach Odry stany wody będą miały 
przebieg wyrównany lub będą nieznacznie opadały w strefie stanów średnich i niskich. 
W zlewni Warty prognozowane są spadki 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.  

Najwyższe temperatury powietrza wystąpiły na końcu okresu w rejonie Zalewu 
Szczecińskiego. Najwyższa temperatura powietrza równa 24,2 °C została zanotowana 29 VI 
w Szczecinie, natomiast najniższą temperaturę (5,4 °C) obserwowano 27 VI na stacji 
w Kmiecinie. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie i na początku okresu były miejscami 
intensywne. Maksymalna suma dobowa opadu przekroczyła 31 mm i została zanotowana 
23 VI w Miastku i Grzmiącej.  

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 
stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się  w strefie stanów średnich 
i niskich. Na rzece Baudzie i Łebie obserwowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody wynosił 30 cm i został zanotowany 25 VI 
w Białogórzynie na rzece Radew. 

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.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 23 czerwca - 30 czerwca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 23 czerwca - 30 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 23 czerwca - 30 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Michał Ceran (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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