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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano wahania temperatury 
powietrza zgodne z cyklem dobowym, o ogólnym trendzie malejącym. Najcieplejszym dniem 
był czwartek 2 VI, gdy maksymalna temperatura powietrza lokalnie przekraczała 25°C. 
Natomiast najchłodniejsza była noc z poniedziałku na wtorek – w Tatrach, a lokalnie również 
w Beskidach i Bieszczadach wystąpiły przymrozki. Opady deszczu o charakterze burzowym 
obserwowane były w całej zlewni Wisły po Dęblin, a ich rozkład był zróżnicowany 
przestrzennie. Opady o największej intensywności (punktowo przekraczające 40 mm/h) 
odnotowano w pierwszych dniach okresu w zlewniach: Soły, Skawy, Kamiennej, górnego 
Dunajca oraz Sanu. Jedynym bezdeszczowym dniem w całej zlewni Wisły po Dęblin był 
poniedziałek 6 VI. Śnieg obserwowany był już jedynie w formie płatów w najwyższych 
partiach Tatr. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa ekstremalne dobowe 
temperatury powietrza podlegały wahaniom z ogólną tendencją spadkową. Najwyższe 
wartości notowano do 5 VI – maksymalna lokalnie przekraczała 27°C, a minimalna na ogół 
nie spadała poniżej 9°C. Od 5 VI odnotowano wyraźny spadek temperatur – maksymalna 
dobowa temperatura powietrza nie przekraczała już 20°C, a minimalna zawierała się 
w przedziale ok. 1-10°C. W pierwszej połowie okresu obserwowano przelotne, lokalnie 
intensywne opady deszczu, głównie o charakterze burzowym. Najwyższe dobowe opady 
odnotowano 31 V oraz 1 VI – lokalnie powyżej 30 mm. 

Na Wiśle po Dęblin rejestrowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich 
o ogólnej tendencji wzrostowej, spowodowane spływem wód opadowych do niżej 
położonych części zlewni. Od 5 VI poziom wody na Wiśle po Dęblin stopniowo się obniżał.  
W pierwszych dniach okresu na większości dopływów Wisły po Dęblin obserwowano wzrost 
poziomu wody, lokalnie gwałtowny, w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy 
stanów wysokich. Na Kamiennej w Wąchocku i Bzinie zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze, a następnie alarmowe, które utrzymywały się do 2 VI. Na Stryszawce w Suchej 
Beskidzkiej dwukrotnie krótkotrwale był przekroczony stan ostrzegawczy, a 31 V został 
osiągnięty stan alarmowy. W drugiej połowie okresu na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin 
obserwowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano wahania stanu wody – do zbiornika 
we Włocławku związane z przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części zlewni, 
a poniżej Włocławka z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody 
niskiej i średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, obserwowano 
stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania związane z zaistniałymi opadami deszczu oraz 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w strefie 
wody dolnej wysokiej. W zlewni Narwi z Bugiem obserwowano głównie wahania w strefie 
wody niskiej i średniej, wywołane spływem wód opadowych. Lokalnie na Pilicy, Radomce, 
Wkrze, Bzurze, Drwęcy, Welu, Osie i na środkowej Biebrzy notowano przepływy niższe 
od średniego niskiego przepływu z wielolecia, a w Łowiczu na Bzurze w pierwszym dniu 
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okresu stan wody był niższy od najniższego z niskich z wielolecia NNW. Na Kanale Giżyckim 
w Giżycku w dniu 1 VI ponownie osiągnięty został stan ostrzegawczy. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano głównie wahania, w strefie wody średniej 
i niskiej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz w pierwszej części okresu 
lokalnie spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin oraz rzekach w jej zlewni prognozowana jest 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i niskich. Z uwagi na prognozowane opady burzowe, na mniejszych rzekach 
w zlewni Wisły po Dęblin, mogą wystąpić krótkotrwałe wzrosty poziomu wody w strefie 
stanów średnich. Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku opadanie poziomu 
wody, poniżej Włocławka wahania stanu spowodowane pracą stopnia wodnego – w strefie 
wody niskiej i średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły prognozuje się stabilizację 
stanu wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej 
i średniej. W zlewni Narwi stabilizację oraz dalsze spadki poziomu wody, na Bugu po 
Krzyczew i jego dopływach spodziewane są wahania poziomu wody na ogół w strefie stanów 
niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania w obecnych strefach, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz lokalnie spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

Na początku czerwca opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. Największe 
wartości dobowej sumy opadów obserwowano w pierwszej połowie okresu – obejmowały 
wówczas swym zasięgiem największą cześć dorzecza górnej i środkowej Odry. Maksymalne 
sumy dobowe przekraczały miejscami 40 mm (Szklarska Poręba – 45,1 mm, Głuchołazy – 
52,3 mm, Bolesławów – 59,6 mm). W drugiej połowie opady stopniowo zanikały – zdarzały 
się głównie lokalnie i cechowały przeważnie mniejszym natężeniem oraz sumą opadów  
do 20 mm (Twardocice – 15 mm, Bogatynia – 14,0 mm, Otmuchów – 11,3 mm). W zlewni 
Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu (głównie o charakterze burzowym) 
obserwowano głównie w pierwszej połowie okresu. Najwyższe wartości opadu zanotowano 
1 VI w Sieradzu (Warta)  54,1 mm oraz 31 V w Paproci (Obra) 32,2 mm. 

Stany wody na Odrze układały się przeważnie w strefie wody niskiej, przejściowo, wskutek 
dopływu wody opadowej, w strefie wody średniej, ale na ogół przy jej dolnej granicy. 
W zlewniach dopływów stany wody układały się w strefie wody niskiej lub średniej, tylko 
w pierwszej połowie okresu, wskutek opadów, wzrastały odcinkami do strefy stanów 
wysokich (Psina, Stradunia, Osobłoga, Biała Lądecka, Strzegomka, Kamienna, górna Kwisa). 
Stan ostrzegawczy o godz. 6 UTC przekroczony był 1 VI na Osobłodze w profilu 
wodowskazowym Racławice Śląskie, a poza tym również na Straduni w Kamionce i w Lądku 
Zdroju na Białej Lądeckiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefie wody niskiej 
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i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody 
średniej i niskiej.  

Stany wody na górnej Odrze wzrastały w pierwszej połowie okresu. W kolejnych dniach 
obserwowano opadanie stanu wody ze strefy wody średniej do strefy stanów niskich. 
Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej stany wody wykazywały wahania, na ogół  
od 10 do 30 cm, poniżej Brzegu z tendencją do opadania w drugiej połowie okresu. Poniżej 
Wrocławskiego Węzła Wodnego wahania miały znacznie większą amplitudę sięgającą  
50-100 cm na dobę. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody miały tendencję 
wzrostową, w związku z dopływem wód opadowych, z wahaniami o amplitudzie dobowej 
od 10 do 30 cm, a w rejonie Ścinawy i Głogowa do 50-60 cm, spowodowanymi pracą 
urządzeń piętrzących. W zlewniach dopływów dominowało opadanie lub stabilizacja stanów 
wody. Wzrosty obserwowano w pierwszych dniach okresu, głównie w zlewniach 
lewostronnych dopływów Odry. Wahania stanu wody na Kłodnicy, Bystrzycy poniżej 
Lubachowa, na Bobrze poniżej Pilchowic i na Kwisie poniżej Leśnej wynikały z pracy urządzeń 
hydrotechnicznych.  

W zlewni Warty w początkowym okresie występowały głównie wzrosty stanów wody 
wywołane spływem wód deszczowych. Wzrosty stanów wody na Warcie poniżej zbiornika 
Jeziorsko wywołane zostały głównie poprzez zwiększenie odpływu ze zbiornika. 
Na dopływach zlewni Warty przeważały początkowo wzrosty, a następnie spadki stanów 
wody. Występujące wahania stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz występowaniem lokalnie opadów o charakterze burzowym. 
W okresie na dopływach Warty zanotowano pojedyncze przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Na Odrze granicznej obserwowano wzrosty stanów wody, a poniżej 
wodowskazu Widuchowa wahania z tendencją spadkową. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środowej Odry stany wody będą miały na ogół 
przebieg wyrównany z tendencją do opadania w strefach wody średniej i niskiej. W związku 
z prognozowanymi opadami burzowymi, lokalnie mogą występować krótkotrwałe wzrosty 
oraz wahania stanów wody. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty prognozowane są głównie spadki stanów 
wody. Jedynie w dolnym biegu Warty prognozuje się początkowo wzrosty a następnie spadki 
stanów wody w związku ze zwiększonym w poprzednich dniach zrzutem ze zbiornika 
Jeziorsko. Na dopływach Warty będą występowały spadki oraz możliwe jest występowanie 
wahań stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic, przewiduje się początkowo nieznaczne wzrosty, a następnie spadki 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry 
początkowo z sektora wschodniego, a później z sektora północnego. 
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W drugiej połowie okresu obserwowano tendencję spadkową temperatury powietrza, 
szczególnie we wschodniej części obszaru. Temperatura maksymalna równa 28°C została 
zarejestrowana 2 VI w Nowej Pasłęce. Minimalne wartości temperatury występowały pod 
koniec okresu. Temperatura minimalna wyniosła 3,1°C 7 VI w Kmiecinie i Lęborku.  

Opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszej połowie okresu i były lokalnie 
intensywne. Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 36 mm i została zarejestrowana 
31 V na stacji Osówko. 

Poziomy na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym oraz na Żuławach wahały się głównie w strefie stanów średnich. W ciągu 
ostatniej doby wzdłuż polskiego wybrzeża zarejestrowano niewielkie spadki poziomów wody 
do strefy stanów niskich. Na rzekach Przymorza, Inie, Raduni, Baudzie oraz Pasłęce stany 
wody układały się w strefie stanów niskich i średnich. Nie zarejestrowano znaczących 
dobowych wzrostów poziomów wody. 

Podczas okresu zanotowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu 
na stacjach: Nowe Sadłuki (Bauda),  Tychówko (Parsęta) i Resko (Rega). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich i niskich z niewielką tendencją wzrostową w dniu jutrzejszym.  

Na rzekach Przymorza prognozuje się wahania stanów wody w strefie stanów niskich 
i średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 31 maja - 7 czerwca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 31 maja - 7 czerwca 2016 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 31 maja - 7 czerwca 2016 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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