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INFORMACJA  
Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej  

na okres 30 dni1 

W związku z utrzymującym się brakiem opadów i systematycznym obniżaniem się poziomu wody 
w rzekach występuje zagrożenie suszą hydrologiczną2. W przypadku dalszego utrzymywania się 
niskich stanów wód, możliwe są utrudnienia w poborze wody dla sieci wodociągowych  
oraz do celów energetycznych. Dotyczy to szczególnie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego i lubelskiego.  

Wzrost stanów wody do strefy średniej możliwy jest pod koniec miesiąca. 

OCENA ZAGROŻENIA 

 Według aktualnych danych, od jutra (3.06) do środy (8.06), na terenie całego kraju występować będą upały 
powyżej 30oC, szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych, a także cierpiących na schorzenia układu 
krążenia. Wydane przez IMGW prognozy zagrożeń przewidują 2 i 3 stopień ostrzeżenia.  
Możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym spowodowane oddziaływaniem wysokiej 
temperatury na  nawierzchnię dróg i na tory. 

 W rzekach utrzymują się przeważnie niskie stany wód. W lipcu prognozowana średnia miesięczna 
temperatura powietrza i suma opadów nie przekroczą normy, natomiast liczba dni z opadem kształtować się 
będzie poniżej wartości średnich3. Wpłynie to na dalsze obniżanie poziomu wody.  

Może wystąpić zagrożenie niżówką hydrologiczną, szczególnie na środkowej i dolnej Odrze, w zlewni Warty 
oraz miejscami na niektórych dopływach środkowej Odry, a także na prawobrzeżnych dopływach środkowej 
Wisły i miejscami na dopływach górnej.  

 W przypadku nagłych i intensywnych opadów burzowych możliwe są lokalne podtopienia spowodowane 
spływem powierzchniowym, szczególnie w zlewniach górskich lub silnie zurbanizowanych.  

 Przy dalszym obniżaniu się stanów wody mogą wystąpić jej niedobory dla odbiorców korzystających z ujęć 
powierzchniowych (indywidualne studnie gospodarskie). Możliwe są utrudnienia poboru wody dla sieci 
wodociągowych oraz do celów energetycznych. Nie przewiduje się konieczności ograniczeń poboru wód 
z głębszych poziomów wodonośnych, w tym z ujęć komunalnych4.  

 Sytuacja skutkować będzie wzrostem zagrożenia pożarowego w lasach.   

 W dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie suszą rolniczą na powierzchni 9,5% gruntów ornych5. 

 Mimo, że aktualne prognozy tego nie przewidują, nie można wykluczyć wystąpienia w ciągu doby 
intensywnych opadów deszczu przekraczających wartości średnich miesięcznych dla danego rejonu 
lub w ciągu kolejnych kilku dni 50 mm na tym samym obszarze. Skutkowałoby to wzrostem zagrożenia 
powodziowego na obszarach górskich i utworzeniem się fali wezbraniowej zagrażającej odcinkom 
środkowych i dolnych biegów rzek oraz terenom przybrzeżnym6. 

                                                           
1  Informację przygotowano na podstawie Oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 30 dni wg stanu  

na dzień 1.07.2015 r. z godz. 12:00, opracowanej w Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW PIB. 
2  Susza hydrologiczna charakteryzuje się zmniejszeniem przepływu wód w rzekach czyli niżówkami. 
3  W ujęciu statystycznym przedział wartości normalnych (1981-2010) dla średniej miesięcznej temperatury w okresie objętym prognozą wynosi od 17,9°C 

do 20°C, dla miesięcznej sumy opadów od 52 mm do 88 mm, a dla liczby dni z opadem od 9 do 15.  
4 Według danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ponad 70 proc. rejestrowanego zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi (źródło: 

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 1.06 do 31.08, opracowanej w PIG-PIB). 
5 Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, zagrożenie dotyczy 971 gmin (31,7% gmin Polski) położonych w 11 województwach: 

wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, warmińsko-
mazurskim i śląskim. 

6  Niskie stany wód w niewielkim stopniu wpłyną na zmniejszenie zagrożenia powodzią. 
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