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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew temperatura powietrza wahała się nocami 
od około -1°C do około 13°C, natomiast w ciągu dnia od około 9°C do 25°C. Najcieplejszym 
dniem był 13 VI, zaś najchłodniejsza noc była z 7 na 8 VI (w Bieszczadach). 9 VI obserwowano 
opady deszczu o charakterze burzowym (głównie zlewnie: górnego Dunajca, Popradu i Białej 
Tarnowskiej), 10 VI (głównie zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka) oraz 13 VI (głównie 
zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy oraz górnego Dunajca). Najbardziej intensywne opady 
odnotowano 9 VI w zlewni górnego Dunajca. W pozostałych dniach okresu notowano tylko 
przelotne opady deszczu bądź ich brak. Śnieg obserwowany był już jedynie w formie płatów 
w najwyższych partiach Tatr. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa temperatura powietrza 
w dzień i w nocy przez cały okres była dodatnia. Maksymalna temperatura powietrza wahała 
się w przedziale od około 13°C do około 28°C, zaś minimalna od około 1°C do około 13°C. 
Lokalnie notowano przelotne opady deszczu, miejscami o charakterze burzowym.  

Na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, 
zakłócany pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód po opadach burzowych 
do niżej położonych części zlewni. Na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek 
lub stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i niskich. 10 VI w górnej części zlewni Dunajca obserwowano nieznaczny wzrost 
poziomu wody w aktualnych strefach, wywołany opadami deszczu o charakterze burzowym. 
Podobnie w dniu 11 VI w zlewni Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo wahania stanu wody, 
związane z przemieszczaniem wody opadowej z górnej części zlewni, a następnie stabilizację 
i opadanie. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach Wisły 
od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi) obserwowano stabilizację 
i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
miejscami spływem wód opadowych, w strefie wody niskiej i średniej. Lokalnie na Radomce, 
Pilicy, Drzewiczce, Świdrze, Wkrze, Bzurze, Drwęcy, Welu i na Osie notowano przepływy 
niższe od średniego niskiego przepływu  z wielolecia.  

W zlewni Bugu obserwowano na ogół wahania poziomu wody w strefie stanów niskich 
i średnich.  

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

Prognoza: 

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

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody 
w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią 
Narwi) przewiduje się stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania związane 
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym i miejscami z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej.  

W zlewni Bugu spodziewane są wahania poziomu wody na ogół w strefie stanów niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie z tendencją 
spadkową, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w obecnych strefach. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano lokalne opady deszczu. Sumy dobowe 
opadów przeważnie były niewielkie, a intensywność słaba i umiarkowana. Znaczące opady 
zarejestrowano pierwszej i ostatniej doby, kiedy to sumy opadów lokalnie osiągały wartości 
do 20-35 mm, a ich natężenie było umiarkowane i silne. W zlewni Warty i na granicznym 
odcinku Odry opady deszczu obserwowano głównie w drugiej połowie okresu, a największe 
wystąpiły w ostatnim dniu. Opady miały głównie charakter burzowy. Najwyższe wartości 
opadu zanotowano w Wielichowie (Obra) 20,5 mm oraz w Drawnie (Drawa) 20,4 mm. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze układały się w strefie wody niskiej i średniej 
(szczególnie odcinek skanalizowany). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
kształtowały się w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się w strefie wody średniej i niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefie 
wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry przez większą część okresu utrzymywały się 
na wyrównanym poziomie oraz ulegały niewielkim wahaniom. Sytuacja uległa zmianie 
po wspomnianych wcześniej opadach. Na górnej Odrze oraz lokalnie w zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry wystąpiły wzrosty stanów wody (przeważnie od kilku  
cm do 20-30 cm, punktowo do 70 cm). Przez cały okres występowały znaczące wahania 
na odcinkach rzek, będących w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych. Największe 
wahania spowodowane gospodarką wodną zaznaczyły się na Odrze poniżej Brzegu Dolnego, 
na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej (poniżej kaskady zbiorników), Bystrzycy, Bobrze i Kwisie. 
W zlewni Warty występowały głównie spadki stanów wody oraz na górnej Warcie stabilizacja 
stanów wody. Na dopływach zlewni Warty przeważały spadki stanów wody, a występujące 
wahania spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych oraz 
występowaniem lokalnie opadów o charakterze burzowym. Na Odrze granicznej 
obserwowano spadki stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa wahania stanów 
wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry, w związku z prognozowanymi opadami deszczu, 
przewiduje się w pierwszych dobach lokalne wzrosty i wahania stanów wody (szczególnie 
na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym). W ciągu kolejnych dni stany 
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będą opadały bądź ulegały niewielkim wahaniom. Na obszarze zlewni Warty prognozowane 
są głównie spadki stanów wody. Na dopływach Warty będą występowały spadki i stabilizacja 
oraz możliwe jest występowanie wahań stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, przewiduje się nieznaczne spadki 
stanów wody, a poniżej wodowskazu Widuchowa niewielkie wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały słabe, miejscami 
umiarkowane wiatry z sektora wschodniego i północnego. 

Od początku tygodnia obserwowano tendencje spadkową temperatury powietrza. 
Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 23°C notowano 7 i 8 VI. Najniższe wartości 
temperatury występowały w drugiej połowie okresu. Temperatura minimalna wynosiła 1,7°C 
i zanotowano ją 11 VI na stacji Resko-Smólsko, w zachodniej części obszaru.  

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 
niecałe 22 mm i została zarejestrowana 13 VI na stacji Dziwnów. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach oraz rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów niskich 
i średnich. 

Najwyższe wzrosty poziomów wody dochodzące do 40 cm (spowodowane wiatrami 
dolądowymi z kierunków północnych), zanotowano na Żuławach 9 VI. 

W okresie zanotowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu na stacjach 
zlokalizowanych na rzekach Przymorza (Parsęcie, Redze, Łebie, Słupi) oraz na rzece Elbląg 
i Baudzie. 

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. 

Na rzekach Przymorza prognozuje się wahania stanów wody w strefie stanów niskich 
i średnich z niewielką tendencją wzrostową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 czerwca - 14 czerwca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 7 czerwca - 14 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 7 czerwca - 14 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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Małgorzata Klejna (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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