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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 powietrza. Najwyższe jej wartości notowano 19 VI, wówczas miejscami 
przekraczały 27°C. Opady deszczu (burzowe oraz ciągłe) obserwowane były w dniach 16 VI 
oraz 17 VI. Najintensywniejsze opady (punktowo o charakterze ulewnym) notowano  
w południowej części województwa małopolskiego oraz śląskiego. W pozostałym okresie nie 
notowano opadów deszczu bądź były one śladowe. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz 
Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół wzrost temperatury powietrza. Maksymalne 
dobowe jej wartości kształtowały się w przedziale od ok. 14˚C do ok. 30˚C, minimalne 
natomiast od ok. 5˚C do ok. 20˚C. Opady na ogół były niewielkie, jedynie 16 VI miejscami 
głównie w zlewniach Pilicy i Narwi oraz 17 VI w zlewni górnej Narwi zanotowano opady 
burzowe o umiarkowanym natężeniu i dobowych sumach przekraczających 20mm. 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich  
i niskich. Na jej dopływach na ogół obserwowano tendencję spadkową poziomu wody. 
Jedynie po opadach deszczu: 16 VI oraz 17 VI zanotowano wzrosty poziomu wody - głównie 
w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo (w zlewni Małej Wisły, górnego Dunajca oraz 
górnego Sanu) do dolnej części strefy stanów wysokich; na Białce w Trybszu został 
przekroczony stan ostrzegawczy. Lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację  
i opadanie stanu wody, początkowo poniżej zbiornika we Włocławku zakłócone pracą 
stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej.  
Na dopływach powyższego odcinka Wisły obserwowano głównie stabilizację i opadanie 
poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, miejscami  
na dopływach Narwi i Biebrzy także nieduże wzrosty, wywołane spływem wód opadowych. 
Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami wysokiej. Okresowo  
i lokalnie na Czarnej Malenieckiej i na Welu zanotowano przepływy niższe od średniego 
niskiego przepływu z wielolecia. Na Kanale Giżyckim w Giżycku utrzymywało  
się przekroczenie stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania 
poziomu wody w strefie stanów niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
miejscami w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, lokalnie  
z niedużą 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 tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na Wiśle 
na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody - głównie 
w strefie wody niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację  
i lokalne wahania stanu wody, związane z prognozowanymi opadami o charakterze 
burzowym i z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej i średniej, miejscami 
w dolnej wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowane są wahania poziomu wody  
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w strefie stanów niskich. 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 oraz w pierwszej dobie prognozowanymi opadami 
burzowymi, na ogół w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały w środkowej części okresu  
i były związane z przemieszczającym się z zachodu na wschód frontem chłodnym,  
a następnie z frontami wtórnymi. Natężenie opadów było słabe i umiarkowane, lokalnie 
silne. Punktowo w zlewni Psiny obserwowano deszcz ulewny. W zlewni Olzy opady miały 
potem charakter jednostajny ciągły o słabym, lokalnie i przejściowo umiarkowanym, 
natężeniu. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne na całym obszarze 
występowały jedynie w środkowym okresie obserwowanego czasu. W pozostałym okresie 
opady występowały jedynie lokalnie, a ich wartość nie przekraczała zwykle 1,0 mm. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Szczerców (Widawka) 18,7mm. 

Stan wody górnej Odry układał się w strefie wody niskiej, przejściowo po opadach w strefie 
wody średniej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry stan wody układał  
się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie i przejściowo w strefie wody niskiej (Ujście 
Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Brzeg Dolny). Stan wody środkowej Odry swobodnie płynącej układał 
się na ogół w strefie wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody średniej (Malczyce, 
Ścinawa, Głogów, Nowa Sól). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.  

Stan wody górnej Odry początkowo miał przebieg wyrównany z niewielką tendencją 
spadkową, następnie (16-18 VI) podniósł się po opadach deszczu i ponownie opadał pod 
koniec okresu. Skanalizowanym odcinkiem środkowej Odry od połowy okresu 
przemieszczało się niewielkie wezbranie opadowe – rejestrowano wahania stanu wody 
wyraźniejsze na odcinku poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej stan wody ulegał wahaniom spowodowanym pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku i pod koniec okresu stany wody 
przeważnie opadały bądź miały przebieg wyrównany. Wzrosty wywołane opadami deszczu 
obserwowano w środkowej części okresu. Największe wzrosty zarejestrowano na Psinie  
i Olzie. Gospodarka wodna prowadzona na zbiornikach retencyjnych, szczególnie Turawie, 
Lubachowie, Pilchowicach i Leśnej, miała wpływ na przebieg stanów wody na odcinkach rzek 
poniżej tych zbiorników. Lokalne wahania stanów wody rejestrowano poniżej urządzeń 
hydrotechnicznych, zwłaszcza w zlewniach Kłodnicy, Widawy i Nysy Łużyckiej.  

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

Na obszarze całej zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. 
Dodatkowo do spadków stanów wody na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko przyczyniło  
się stopniowe zmniejszanie odpływu ze zbiornika. Spadki i stabilizację stanów wody 
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obserwowano także na dopływach, lokalnie wystąpiły wzrosty, a większe wahania wywołane 
zostały pracą urządzeń hydrotechnicznych. Podobna sytuacja wystąpiła także w zlewni 
Noteci, gdzie notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody. 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 będą miały 
przeważnie niewielką tendencję spadkową i przebieg wyrównany z możliwością lokalnych, 
krótkotrwałych wzrostów spowodowanych prognozowanymi opadami przelotnymi  
i burzami. Stany wody będą układały się na ogół w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej.  

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 także spadki 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,  
a poniżej Widuchowej niewielkie wzrosty. 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 słabe i umiarkowane wiatry wiejące przeważnie z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 26°C) obserwowano pod koniec omawianego 
tygodnia. Temperatura maksymalna równa 27,8°C została zarejestrowana 19 VI na stacji  
w Prabutach. Temperatura minimalna wyniosła 7,5°C i została zanotowana 17 VI  
w Kmiecinie. 

Największe opady atmosferyczne (lokalnie przekraczające 30 mm) występowały w połowie 
omawianego okresu, pod koniec tygodnia jedynie lokalnie obserwowano niewielkie opady. 
Maksymalny opad dobowy równy 36,3 mm obserwowano 16 VI na stacji Resko-Smólsko.  

Poziomy wody na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na Zalewie Szczecińskim 
w połowie omawianego okresu obserwowano niewielkie i krótkotrwałe przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. W ujściu Wisły stany wody utrzymywały 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 zlewni Regi i Parsęty w drugiej połowie omawianego tygodnia 
obserwowano wzrost stanów wody spowodowany znacznymi opadami deszczu. 

Największe dobowe wzrosty poziomów wody zarejestrowano na Zalewie Wiślanym  
i na Żuławach na początku minionego tygodnia. Maksymalny dobowy wzrost stanu wody 
wynosił 42 cm i został zanotowany 14 VI na stacji w Nowym Batorowie. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża RP, w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie 
Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody w górnej strefie stanów średnich. 
Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody będą się wahać w strefie stanów średnich  
i wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały w strefie stanów średnich  
i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 13 czerwca – 20 czerwca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 13 czerwca – 20 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 13 czerwca – 20 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Aleksandra Chamerlińska-Kulka (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
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Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH w Poznaniu) 
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