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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano wahania temperatury powietrza 
zgodne z cyklem dobowym o ogólnym trendzie rosnącym. Najcieplejszym dniem był 18 VI, 
gdy maksymalna temperatura powietrza lokalnie przekraczała 30°C. Przez cały okres 
notowano opady deszczu (głównie o charakterze burzowym) o wysokości i intensywności 
zróżnicowanej w zależności od regionu. Na uwagę zasługuje dzień 19 VI, który zdecydowanie 
wyróżniał się pod względem skali zjawiska – opady (przelotne, a miejscami ciągłe 
z wbudowanymi komórkami burzowymi) charakteryzowały się dużą wysokością (miejscami 
przekraczającą 50 mm) i lokalnie miały postać ulewy. Najwyższą dobową sumę opadu 
zarejestrowano na stacji Łysa Polana (zlewnia górnego Dunajca) – 112,7 mm.   

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa było ciepło. Maksymalna 
dobowa temperatura powietrza ulegała wahaniom z najwyższymi wartościami 17 VI, 
sięgającymi miejscami do ok. 34°C. Temperatura minimalna kształtowała się od około 7°C 
do ok. 18°C. W ciągu okresu notowano opady deszczu, miejscami o charakterze burzowym 
o umiarkowanym i intensywnym natężeniu. 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody (głównie w strefie stanów niskich, 
a miejscami w strefie stanów średnich), spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych 
oraz spływem wód opadowych z górnych części zlewni. Na dopływach Wisły po Dęblin 
na ogół obserwowano spadek lub stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
niskich. Jedynie po opadach burzowych notowano lokalne wzrosty poziomu wody (miejscami 
gwałtowne) głównie do strefy stanów średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów 
wysokich. Na skutek ulewnych deszczy z 19 VI w kilku profilach wodowskazowych (w zlewni 
Małej Wisły, Skawy oraz Nidy), krótkotrwale zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację stanu wody. 
Poziom wody układał się w strefie wody niskiej, miejscami w średniej. Na dopływach Wisły 
od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu) obserwowano 
początkowo stabilizację i opadanie poziomu wody, następnie wahania spowodowane 
opadami i pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
dolnej wysokiej. Na Radomce, Pilicy, Drzewiczce, Czarnej Malenieckiej, Czarnej 
Włoszczowskiej, Świdrze, Jeziorce, Bzurze, Rawce, Drwęcy, Welu, Osie i na Brdzie notowano 
przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia.  

W zlewni Bugu obserwowano wahania poziomu wody, głównie w strefie stanów niskich.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Wystąpiły 
wzrosty poziomu wody wywołane spływem wód opadowych – w pierwszej połowie okresu 
w zlewni górnej i środkowej Narwi, a w drugiej połowie w zlewni górnej i dolnej Narwi. 
W pozostałej części zlewni Narwi notowano na ogół stabilizację oraz spadki. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano przeważnie wahania, lokalnie z tendencją 
wzrostową, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej wysokiej, wywołane spływem 
wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody w strefie 
stanów niskich, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych z wyżej położonych części zlewni. Na jej dopływach spodziewana jest na ogół 
tendencja spadkowa (w strefie 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 poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. Lokalnie 
poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację stanu wody w strefie wody niskiej i lokalnie średniej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody oraz 
lokalne wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie dolnej wysokiej. 

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

 

Dorzecze Odry 

Opady deszczu występowały codziennie niemal na całym obszarze dorzecza górnej 
i środkowej Odry. Największe opady wystąpiły 16 VI w północno-zachodnich zlewniach Odry.  
Były to opady dość duże o natężeniu umiarkowanym i silnym, a lokalnie w czasie 
występowania burz miały charakter deszczu ulewnego. W zlewniach górnej i (częściowo) 
środkowej Odry, najczęściej notowano opady słabe i umiarkowane. W zlewni Warty  
i na granicznym odcinku Odry opady deszczu obserwowano w ciągu całego okresu, a opady 
miały głównie charakter burzowy. Najwyższe wartości opadu zanotowano w Kórniku  
(Warta) 39,3 mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym 
Odry środkowej utrzymywały się na ogół w strefie wody średniej i lokalnie niskiej, poniżej 
stopnia wodnego w Brzegu Dolnym notowano strefę wody niskiej. W zlewniach dopływów 
Odry w pierwszej części okresu stany wody układały się przeważnie w strefie wody niskiej 
i średniej. W drugiej połowie okresu spływ wód po opadach deszczu spowodowały wzrosty 
stanów wody do strefy stanów wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 
włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody niskiej.  

Na górnej Odrze, na początku oraz w ostatnim dniu okresu, notowano kilkucentymetrowe 
wzrosty stanów wody. Przez pozostałe dni stany wody na ogół opadały. Na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej występowały na ogół wahania stanów wody. Większe 
zmiany notowano poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym i dalej wzdłuż biegu rzeki. 
Początkowo stany wody ulegały niewielkim wahaniom, a w późniejszym okresie po opadach 
deszczu od Głogowa zaznaczyły się wyraźne wzrosty. W zlewniach dopływów dorzecza 
górnej i środkowej Odry, po wystąpieniu opadów burzowych, wystąpiły chwilowe, znaczne 
wzrosty stanów wody. Największe wzrosty notowano 17 VI w dorzeczu Bobru, Kwisy, Nysy 
Łużyckiej (przekroczenia stanów alarmowych w Turoszowie na Miedziance oraz stanów 
ostrzegawczych w Mirsku na Czarnym Potoku, w Ostrożnie na Witce). W drugiej połowie 
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okresu znaczące wahania obserwowano na odcinkach rzek, będących w zasięgu działania 
urządzeń hydrotechnicznych - na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej (poniżej kaskady zbiorników), 
Bystrzycy, Bobrze, Kwisie i Małej Panwi. W zlewni Warty występowały głównie spadki 
i stabilizacja stanów wody. Niewielkie wzrosty w ujściowym odcinku Warty spowodowane 
były wystąpieniem opadów deszczu głównie o charakterze burzowym. Na dopływach zlewni 
Warty przeważały wahania stanów wody, spowodowane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz występowaniem lokalnie gwałtownych opadów deszczu. Na Odrze 
granicznej dominowały spadki stanów wody, a w dwóch ostatnich dniach zaobserwowano 
nieznaczne wzrosty. Poniżej wodowskazu Widuchowa wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozuje się na ogół 
opadanie stanów wody. W zlewniach sudeckich w początkowej części okresu stany wody 
mogą ulegać niewielkim wahaniom na skutek przemieszczania się wód opadowych w dół 
zlewni. Stany wody utrzymywać się będą w strefach średniej i niskiej.  

W ciągu kolejnych dni na Warcie do wodowskazu Poznań prognozowane są niewielkie 
wzrosty stanów wody, poniżej Poznania spadki. Na dopływach Warty będą występowały 
spadki i stabilizacja oraz możliwe jest występowanie wahań stanów wody wywołanych 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, 
przewiduje się nieznaczne wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały umiarkowane i miejscami 
silne wiatry z sektora wschodniego (pierwsza połowa) i zachodniego (druga połowa). 

Najwyższe temperatury powietrza, dochodzące do ponad 25°C notowano we wschodniej 
części obszaru. Najniższe wartości temperatury (poniżej 10°C) występowały 15 i 20 VI . 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały głównie w pierwszej połowie okresu.  
Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 77 mm i została zarejestrowana 17 VI na stacji 
Kołobrzeg, w środkowej części wybrzeża. 

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. Na rzece Łebie, na stacji Lębork, zarejestrowano przekroczenie stanów wysokich. 

Najwyższe wzrosty poziomów wody dochodzące do niemal 80 cm (spowodowane spływem 
wód opadowych), zanotowano 18 VI na stacji Trzebiatów, w zlewni rzeki Regi. 

W pierwszej połowie okresu rejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu na stacjach: Resko (Rega) i Nowe Sadłuki (Bauda). Pod koniec drugiej połowy 
przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu notowano na stacjach Słupsk (Słupa) 
i Tychówko (Parsęta). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody w strefie stanów średnich, 
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lokalnie niskich. Na wybrzeżu RP poziomy wody będą wahały się w strefie stanów średnich 
z niewielką tendencją wzrostową. 

Na rzekach Przymorza prognozowane są niewielkie spadki poziomów wody i wahania 
w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 czerwca - 21 czerwca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 14 czerwca - 21 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 14 czerwca - 21 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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Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
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