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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W omawianym okresie obserwowano lokalne przelotne opady deszczu oraz opady 
o charakterze burzowym. Cały tydzień był upalny z maksymalną temperaturą powietrza 
sięgającą powyżej 34°C. 

Do 30 VII na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano na ogół spadki lub stabilizację 
poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (zlewnia Kamiennej). Jedynie 
w zlewni Wisłoka notowano wzrost poziomu wody wywołany opadami deszczu o charakterze 
burzowym. 31 VII obserwowano spadki lub stabilizację poziomu wody na ogół w strefie 
stanów średnich. 1 VIII niemal w całej zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wzrosty poziomu 
wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich z licznymi przekroczeniami stanów 
ostrzegawczych oraz jednym przekroczeniem stanu alarmowego. Jedynie w zlewni Raby 
notowano spadki poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich.  2 VIII w górnych 
odcinkach dopływów Wisły notowano na ogół spadek poziomu wody do strefy stanów 
średnich. W dolnych odcinkach rzek obserwowano wzrosty na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich wywołane spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Lokalnie przekroczone nadal były stany ostrzegawcze i alarmowe. W dniach 3-5 VIII 
notowano na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie zakłócane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz opadami burzowymi. Jedynie na Nidzie i Kamiennej stany 
wody układały się w strefie stanów wysokich z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi. 
Na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół przemieszczanie się wody w korycie na skutek 
spływu wód opadowych z jej dopływów w strefie stanów średnich i wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
notowano na ogół opadanie stanu wody, na dolnej Wiśle lokalnie zaburzone pracą zbiornika 
wodnego we Włocławku. W ostatnim dniu okresu na Wiśle do ujścia Narwi zanotowano 
wzrosty stanu, związane ze spływem wody z górnej części dorzecza. Poziom wody układał się 
głównie w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu notowano na ogół 
stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie i okresowo zakłócone spływem wód opadowych 
oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody na większości dopływów układał się 
w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej, natomiast w zlewni Pilicy w strefie 
wysokiej i średniej, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych i stanu alarmowego, 
szczególnie w pierwszej części okresu.    

W zlewni Bugu przez cały okres obserwowano na ogół powolne spadki stanów wody głównie 
w strefie stanów niskich. 

Stan wody w zlewni Narwi układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej 
strefie wody wysokiej. Na środkowym i dolnym odcinku Narwi, na Omulwi, Orzycu i Orzu 
oraz środkowej i dolnej Pisie stan wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia. 
Obserwowano na ogół opadanie oraz stabilizację stanu wody. Lokalnie na dopływach górnej 
i dolnej Narwi wystąpiły wahania oraz nieznaczne wzrosty wywołane spływem wód 
opadowych.  
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W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w strefie wody niskiej, na górnej Łynie w dolnej 
strefie wody wysokiej, a na dolnej Łynie poniżej średniej niskiej z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu prognozowanego okresu spodziewane są na ogół spadki lub stabilizacja stanu wody, 
głównie w strefie sanów średnich, lokalnie w strefie stanów niskich, a punktowo w dolnej 
części strefy stanów wysokich. W związku z prognozowanymi opadami o charakterze 
burzowym, w miejscu ich wystąpienia, spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo 
z krótkotrwałym przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dodatkowo w zlewni Wisły 
po Dęblin stany wody mogą zostać zaburzone na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) przewiduje się: na Wiśle wahania stanu, związane ze spływem wody z górnej części 
dorzecza głównie w strefie wody średniej; na dopływach omawianego rejonu stabilizację, 
miejscami zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie w wysokiej (głównie w zlewni Pilicy). Istnieje możliwość lokalnych wzrostów stanu 
wody, związanych z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym.  

W zlewni Bugu prognozowana jest stabilizacja poziomu wody w obecnych strefach. 

W zlewni Narwi przewiduje się na ogół spadki oraz stabilizację poziomu wody. Na skutek 
prognozowanych opadów o charakterze burzowym, możliwe są wahania oraz większe 
wzrosty stanu wody, lokalnie do dolnej strefy wody wysokiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania, wywołane głównie pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów 
o charakterze burzowym możliwe większe wzrosty (miejscami do dolnej strefy wody 
wysokiej).  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały w całym okresie. Były to głównie 
opady przelotne, lokalnie burze i opady gradu. Natężenie opadów było bardzo zróżnicowane, 
od opadów słabych do lokalnie ulewnych. Najwyższe opady wystąpiły w dniach 31 VII i 4 VIII. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej w całym okresie zanotowano opady deszczu, najczęściej 
o charakterze burzowym. Największy opad zanotowano na stacji Szczerców (Widawka) 1 VIII. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefach wody niskiej i średniej. Stany wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefach wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. W dorzeczu Warty i Odry granicznej stany wody układały 
się w strefach wody niskiej, średniej i lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego (Lutomiersk na Nerze). 

Stany wody na górnej Odrze wzrastały w pierwszej części okresu w wyniku opadów deszczu, 
a następnie opadały. Na środkowej Odrze (zwłaszcza na odcinku od Brzegu Dolnego 
do Ścinawy) obserwowano znaczne wahania stanu wody związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody ulegały 
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wahaniom głównie z powodu występowania lokalnie wysokich opadów deszczu. Na górskich 
i wyżynnych odcinkach dopływów Odry występowały krótkotrwałe wzrosty stanów wody 
i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty dobowe występowały na górnej 
Nysie Łużyckiej oraz w ostatnim dniu okresu na Ślęzie. W całym dorzeczu Warty 
obserwowano wahania stanów wody. W pierwszej połowie okresu dominowały spadki, 
w drugiej wzrosty związane z opadami burzowymi oraz oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Wahania stanów wody występowały także na Odrze granicznej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry w rejonach występowania 
prognozowanych opadów wystąpią wzrosty stanów wody. W zlewniach rzek górskich 
i wyżynnych po wystąpieniu opadów burzowych możliwe są lokalne przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. W dorzeczu Warty prognozowane są wahania stanów wody. 
W górnym biegu rzeki Warty spadki, a w środkowym i dolnym oraz na Noteci wzrosty. 
Na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas pierwszej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
notowano umiarkowane wiatry z kierunków zmiennych. W drugiej połowie dominowały 
umiarkowane, okresami silne i porywiste wiatry z kierunku wschodniego i południowo- 
-wschodniego. W ostatniej dobie kierunek wiatru zmienił się na północno-zachodni 
do zachodniego. Największe porywy wiatru zanotowano w drugiej połowie okresu, 
w zachodniej części (około 12 m/s). 

Maksymalne temperatury, przekraczające wartość 30°C, występowały niemal na całym 
obszarze.  

Podczas pierwszej połowy okresu opady atmosferyczne występowały sporadycznie 
i w niewielkich ilościach (do kilku milimetrów). W drugiej połowie notowano duże ilości 
opadu dobowego. Zazwyczaj były to krótkotrwałe, nawalne opady wywołane przejściem 
burzy. Maksymalna suma dobowa opadów wyniosła 48 mm na stacji Sępólno Wielkie. 

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz 
na Żuławach poziomy wód wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza 
poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na zachodnim i środkowym Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wód utrzymają się 
w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się podobnie 
jak w minionym okresie, głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 29 lipca - 5 sierpnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 29 lipca - 5 sierpnia 2014 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 29 lipca - 5 sierpnia 2014 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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