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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano 
wahania temperatury dobowej powietrza. Najwyższa temperatura powietrza została 
odnotowana 6 VI, gdzie miejscami osiągała ona 28°C. Najniższą temperaturę powietrza 
zaobserwowano w dniu 8 VI w Bieszczadach, Podhalu i Tatrach – w przybliżeniu 2°C. Opady 
deszczu (na ogół o charakterze burzowym) obserwowane były w dniach 6 VI, 10 VI i 12 VI. 10 
VI opady te były najintensywniejsze (szczególnie w Bieszczadach). W pozostałym okresie nie 
notowano opadów deszczu bądź były one śladowe. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w omawianym okresie 
obserwowano wahania temperatury powietrza. Maksymalna temperatura powietrza 
kształtowała się w przedziale od ok. 11˚C do ok. 27˚C, minimalna od ok. 5˚C do ok. 20˚C. 
Prawie w całym okresie notowano na ogół niewielkie, przelotne opady deszczu. Jedynie 
w pierwszym i ostatnim dniu okresu miejscami opady były intensywne, lokalnie 
o charakterze burzowym. Największe opady (ok. 40-50 mm) zanotowano 6 VI w zlewni 
dolnej Wisły, Pilicy i Bzury.  

 

Niemal 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 w dniu 11 VI, w wyniku opadów 
deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Wisły po Dęblin notowano wzrost poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich (zlewnia Sanu), bądź wahania stanu wody na 
granicy strefy stanów średnich i niskich (pozostała część zlewni Wisły po Dęblin).  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu 
wody, okresowo poniżej Włocławka zakłócone pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał 
się w strefie wody średniej i 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, na początku i pod koniec 
okresu także spływem wód opadowych. 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 wzrostową, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni, na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach na ogół spodziewana 
jest dalsza tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. 
Jedynie lokalnie na mniejszych rzekach, w związku z prognozowanymi opadami deszczu 
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o charakterze burzowym w dniu 16 VI, możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów 
średnich i na granicy strefy stanów średnich i wysokich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody 
średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - 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, wywołane głównie 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszym dniu omawianego okresu opady deszczu objęły cały obszar dorzecza górnej 
i środkowej Odry. Były to opady dość duże i duże o natężeniu umiarkowanym, silnym, 
lokalnie o charakterze deszczu ulewnego. W kolejnych dniach notowano na ogół opady 
przelotne, burzowe, a  wysokości opadów deszczu były umiarkowane, lokalnie dość duże. 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne na całym obszarze 
zlewni występowały w pierwszych dwóch i ostatnich trzech dniach obserwowanego okresu 
czasu. W pozostałym okresie opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji Poddębice (rzeka Ner) 63 mm. 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody średniej i niskiej. Na 
skanalizowanym odcinku Odry środkowej od Krapkowic do Trestna stany wody układały się 
w strefie wody średniej, od Brzegu Dolnego do Głogowa cyklicznie i okresowo wahały się na 
pograniczu strefy stanów średnich i niskich. Od Głogowa do Słubic notowano strefę stanów 
niskich. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefach 
wody średniej i niskiej. Stany wody miały przebieg wyrównany z tendencją do opadania. Na 
skanalizowanym odcinku Odry środkowej i Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody 
ulegały wahaniom. Większe zmiany obserwowano na odcinku Brzeg Dolny - Ścinawa 
w wyniku pracy jazu w Brzegu Dolnym.  

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej poniżej 
Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej. 

Na początku omawianego tygodnia w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
w wyniku spływu i przemieszczaniu się wód opadowych dominowały wzrosty stanów wody. 
Lokalnie i chwilowo osiągając w Lądku Zdroju na Białej Lądeckiej stan ostrzegawczy. 
W kolejnych dniach notowano tendencję spadkową lub wyrównane poziomy wód. Większe 
dobowe zmiany rejestrowano na odcinkach rzek będących pod wpływem urządzeń 
hydrotechnicznych i zbiorników. Po wystąpieniu opadów w pierwszej połowie 
rozpatrywanego okresu czasu, na obszarze całej zlewni Warty obserwowano wzrosty stanów 
wody wywołane intensywnymi opadami deszczu. Dodatkowo do wzrostów stanów wody 
poniżej zbiornika Jeziorsko przyczyniło się zwiększenie odpływu ze zbiornika (z 32,0m3/s na 
37,0m3/s). W drugiej części okresu przeważały już spadki stanów wody oraz lokalnie wzrosty 
i większe wahania wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Podobna sytuacja wystąpiła 
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także w zlewni Noteci. Początkowo wzrosty stanów wody, a w kolejnych dniach spadki 
i stabilizacja. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa występowały 
głównie spadki stanów wody, poniżej Widuchowej wahania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody przy niewielkiej 
tendencji opadania, będą utrzymywały się na wyrównanym poziomie przeważnie w strefie 
wody niskiej oraz w strefie wody średniej. Na odcinkach rzek poniżej pracujących urządzeń 
piętrzących mogą wystąpić okresowe zmiany stanów wody. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i jej dopływach prognozowane są 
spadki stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki prognozowane 
są spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie na odcinku ujściowym niewielkie wzrosty 
stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej. 

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubic do Widuchowej spadki stanów wody, poniżej 
Widuchowej wzrosty stanów wody. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane wiatry głównie z sektora zachodniego. Pod koniec omawianego 
okresu obserwowano znaczący wzrost siły wiatru. 

W czasie omawianego okresu obserwowano znaczące wahania średniej dobowej 
temperatury powietrza. Najwyższe temperatury (powyżej 27°C) zanotowano 11 VI na stacji 
w Świnoujściu i Kołobrzegu. Najniższe temperatury występowały na początku analizowanego 
okresu. Minimalna temperatura powietrza równa 6°C została zanotowana 8 VI na stacji 
w Kmiecinie.  

Opady atmosferyczne występowały nierównomiernie przez cały omawiany okres. 
Maksymalny opad dobowy równy 23 mm obserwowano 12 VI na stacji w Polanowie.  

Poziomy wody na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza oraz 
rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody układały się w strefie stanów średnich i niskich.  

W minionym tygodniu maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 34 cm i został 
odnotowany w Braniewie (13 VI). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża RP w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, a także na Żuławach poziomy wody przewidywane są wahania 
poziomów wody w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania 
w strefie stanów średnich i niskich.. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 6 czerwca – 13 czerwca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 6 czerwca - 13 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 6 czerwca - 13 czerwca 2017 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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