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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu analizowanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew 
obserwowano stopniowy wzrost dobowej temperatury powietrza. Maksymalna temperatura 
została odnotowana 30 V i 4 VI, gdzie miejscami osiągnęła 30°C. Minimalną temperaturę 
powietrza zaobserwowano nad ranem 2 VI na obszarach górskich, gdzie nieznacznie 
przekraczała 0°C. Opady deszczu (przelotne, miejscami o charakterze burzowym) 
obserwowano 30 V i 4 VI. Zwłaszcza 30 V, lokalnie cechowały się dużym natężeniem,  
a punktowo w górnej części zlewni Dunajca i w zlewni Wisłoku, opady te miały charakter 
ulewny. W pozostałym okresie nie notowano opadów deszczu lub były to ilości śladowe. 
Pokrywa śnieżna występuje lokalnie w wyższych partiach Tatrach, jedynie w postaci płatów 
śniegu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w omawianym okresie 
było ciepło. Maksymalna temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od ok. 11˚C  
do ok. 30˚C, minimalna od ok. 0˚C do ok. 20˚C. Przelotne opady deszczu miejscami  
o charakterze burzowym notowano 30-31 V oraz 4 VI, maksymalnie do ok. 17 mm w zlewni 
Pilicy. 

Prawie przez cały omawiany okres w zlewni Wisły po Dęblin, obserwowano na ogół 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody 
zaburzone były pracą urządzeń hydrotechnicznych. Jedynie 30-31 V oraz 4 VI w wyniku 
opadów deszczu o charakterze burzowym prawie w całej zlewni Wisły po Dęblin (oprócz 
zlewni: Raby, Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej i Wieprza), notowano wzrost poziomu 
wody w strefie stanów średnich. Na Białce Tatrzańskiej w profilu Trybsz 31 V został 
przekroczony stan ostrzegawczy, który jeszcze w ciągu tej samej doby opadł poniżej tego 
stanu i układał się w dolnej części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie, 
tylko pod koniec okresu wahania związane z pracą zbiornia we Włocławku. Poziom wody 
układał się w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), obserwowano stabilizację  
i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej. Na Kanale Giżyckim 
w Giżycku utrzymywało się przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej,  
na dolnej Łynie w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, 
lokalnie z tendencją spadkową, zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem 
wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, spodziewana jest  
na ogół dalsza tendencja spadkowa poziomu wody, na granicy strefy stanów średnich  
i niskich. Jedynie lokalnie na mniejszych rzekach w związku z prognozowanymi opadami 
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deszczu o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów 
średnich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje  
się: do zbiornika we Włocławku opadnie stanu wody w strefie wody niskiej i średniej, poniżej 
zbiornika we Włocławku, głównie wzrosty związane z pracą zbiornika w strefie wody 
średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu), przewiduje się stabilizację, lokalnie wahania, związane z prognozowanymi opadami 
burzowymi i miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej. Obserwowane przekroczenie stanu 
ostrzegawczego na Kanale Giżyckim w Giżycku będzie się utrzymywać. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się wahania poziomu wody z tendencją spadkową, 
lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych,  
na ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

Na początku omawianego okresu, na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry 
obserwowano występowanie opadów o charakterze burzowym. Dobowe sumy opadów były 
zróżnicowane - od kilku mm do przeszło 84 mm (Zlewnia Nysy Kłodzkiej). Opady 
rejestrowano również w ostatnich dniach, najwyższe wystąpiły 5 czerwca - najwyższe  
w zlewni górnej Odry (do ok 25 mm). Na obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry pokrywa 
śnieżna już nie występuje. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w dwóch 
głównych okresach: w pierwszych dwóch dniach opady występowały na całym obszarze 
zlewni oraz w dwóch ostatnich dniach gdy opady występowały głównie w zlewni górnej 
Warty oraz w dolnym biegu Warty oraz w zlewni Odry granicznej. W pozostałym okresie 
opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Gorzów 
Wielkopolski (Warta) 46,4mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się na granicy strefy wody niskiej i średniej.  
Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej obserwowano na ogół strefę stanów średnich. 
Natomiast na swobodnie płynącym podobnie jak na górnym odcinku Odry, stany wody 
układały się na granicy strefy niskiej i średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry dominowała strefa wody niskiej, odcinkami średniej. Strefę wody wysokiej 
obserwowano jedynie, na początku omawianego okresu, na odcinku Bystrzycy poniżej 
zbiornika Lubachów. 

Podczas omawianego okresu górną Odrą przemieszczały się dwie niewielkie fale (do 40 cm), 
ich występowanie związane było z występowaniem opadów burzowych. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej stany wody ulegały wahaniom (do ok 35 cm). Stany wody  
na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej ulegały wahaniom o amplitudzie od 10  
do 25 cm. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry obserwowano na ogół niewielkie 
wahania stanów wody, jedynie w okresach, w których rejestrowano opady atmosferyczne 
występowały chwilowe większe wzrosty stanów wody. Większe wahania stanów wody 
obserwowano na odcinkach rzek będących pod wpływem urządzeń hydrotechnicznych, oraz 
zbiorników energetycznych. 
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Stany wody w dorzeczu Warty i na Odrze granicznej poniżej Słubic układały się w strefie 
wody średniej i lokalnie niskiej. 

Po wystąpieniu opadów w początkowym i końcowym okresie, na obszarze zlewni górnej 
Warty obserwowano wzrosty stanów wody. Na odcinku od Działoszyna do zbiornika 
Jeziorsko występowały na Warcie spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, na całej 
długości Warty, aż do ujścia, obserwowano początkowo wzrosty, a następnie spadki stanów 
wody. Na dopływach Warty wzrosty stanów wody obserwowano w początkowym okresie.  
W następnych dniach dominowały spadki i wahania stanów wody. Wahania stanów wody  
w zlewniach dopływów Warty, związane były głównie z oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz występowaniem lokalnie opadów deszczu. Na Noteci i jej dopływach 
początkowo wzrosty stanów wody, a w kolejnych dniach spadki stanów wody. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic występowały spadki stanów wody, poniżej Widuchowej wahania. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez najbliższe dwie doby stany wody będą ulegały 
wahaniom. Największe wzrosty prognozowane są na początku okresu prognostycznego  
i związane są z prognozowanymi opadami burzowymi. Wzrosty mogą być szybkie  
i krótkotrwałe, szczególnie na małych rzekach górskich i podgórskich. W dalszej części okresu 
będzie trwał spływ wody w środkowych i dolnych odcinkach rzek, z możliwością lokalnych 
wzrostów spowodowanych prognozowanymi na kolejny dzień przelotnymi opadami deszczu. 
W końcu okresu stany wody będą opadać i się stabilizować. 

W zlewni Warty prognozowane są początkowo wzrosty stanów wody, zwłaszcza po opadach, 
a w dalszym okresie stabilizacja i spadki stanów wody. Na Odrze granicznej początkowo 
stabilizacja i spadki stanów wody, a następnie stopniowe wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały silne i umiarkowane wiatry z kierunku północno-zachodniego  
i zachodniego. Na początku drugiej połowy rejestrowano słabe i umiarkowane wiatry  
z kierunku południowo-wschodniego i południowego, w kolejnych dniach przeważały wiatry 
z sektora zachodniego. 

W czasie omawianego okresu obserwowano niewielki spadek temperatury powietrza. 
Najwyższe temperatury (powyżej 22°C) zanotowano 30 V. Temperatura maksymalna została 
zarejestrowana na stacji w Szczecinie i wyniosła 25,7°C. Najniższe temperatury występowały 
w połowie analizowanego okresu. Minimalna temperatura powietrza równa 1,3°C została 
zanotowana 3 VI na stacji w Kmiecinie.  

Opady atmosferyczne występowały nierównomiernie przez cały omawiany okres. 
Maksymalny opad dobowy równy 20,8 mm obserwowano 30 V na stacji w Trzebieży.  

Poziomy wody na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły wahały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach notowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie w połowie omawianego okresu - w strefie stanów 
wysokich. Na rzekach Przymorza oraz rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody układały  
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się w strefie stanów średnich i niskich. Podczas całego omawianego okresu na stacji Łupawa 
(na rzece Łupawie) notowano przepływ poniżej średniego niskiego przepływu. 

W minionym tygodniu maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 48 cm i został 
zarejestrowany 1 VI na stacji Pierzchały. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża RP w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich.  
Na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody będą się wahać w strefie stanów 
średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania w strefie stanów 
średnich i niskich, z niewielką tendencją wzrostową w najbliższej dobie.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 30 maja – 6 czerwca 2017 r.) 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/mbascik/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Temperatury ekstremalne.jpg


 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 30 maja – 6 czerwca 2017 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 30 maja – 6 czerwca 2017 r.) 
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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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