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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano początkowo (do 24 VIII) wzrost, a następnie spadek 
średniej dobowej temperatury powietrza, podczas gdy w pozostałej części zlewni Wisły 
obserwowano na ogół wahania w przedziale 11-17°C. W całym okresie notowano opady 
o charakterze ciągłym oraz przelotnym, w tym burzowe, obejmujące często znaczną część 
zlewni. Mniej intensywne opady obserwowano 22 i 25 VIII. 

Do 20 VIII na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadki lub stabilizację poziomu 
wody w strefie stanów średnich. 21 VIII w zlewni Brynicy poniżej zbiornika, Soły poniżej 
kaskady, Dunajca poniżej zbiornika Czchów, Sanie powyżej zbiornika Solina oraz na Wisłoku 
poniżej zbiornika notowano niewielki wzrost poziomu wody w aktualnych strefach wywołany 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz opadami deszczu. 22 VIII oraz 25 VIII na dopływach 
Wisły po Dęblin notowano na ogół znaczące wzrosty poziomu wody w górnej części strefy 
stanów wysokich. 23-24 VIII zaznaczyły się spadki lub stabilizacja poziomu wody, jedynie 
za wyjątkiem zlewni Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły, Skawy, Raby oraz górnego 
Dunajca, gdzie 24 VIII obserwowano wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich wywołany opadami deszczu. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół przemieszczenie się wody w korycie (na skutek 
spływu wód opadowych z jej dopływów) w strefie stanów średnich, także w jej górnej części. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano wahania stanu wody, spowodowane 
spływem wody opadowej z górnej części dorzecza oraz pracą stopnia wodnego 
we Włocławku. Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano stabilizację stanu wody 
z tendencją spadkową oraz lokalne wahania związane z zaistniałymi opadami deszczu  
i z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Sulejowie na Pilicy. 

W zlewni Bugu po Krzyczew przez cały okres obserwowano na ogół stabilizację lub 
nieznaczny wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich (Bug i Huczwa) lub w dolnej części 
strefy stanów średnich (Krzna). Poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół nieduże wahania 
bądź stabilizację w strefie wody niskiej (Bug, Nurzec, dolny Liwiec). W zlewni Narwi stan 
wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, a na Pisie, dolnej i lokalnie 
środkowej Narwi oraz na dolnej Biebrzy poniżej średniej niskiej z wielolecia. W pierwszej 
połowie okresu obserwowano na ogół opadanie bądź stabilizację stanów wody. Na początku 
drugiej połowy notowano przeważnie nieduże wahania, natomiast pod koniec wzrosty 
związane ze spływem wód opadowych i przemieszczaniem wód w dół zlewni. Tendencja 
spadkowa utrzymała się przez cały okres lokalnie na dolnej Narwi oraz na dopływach 
środkowej i dolnej Biebrzy. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
a na dolnej Łynie i Węgorapie poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano na ogół 
wahania stanu wody wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych.  
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Prognoza: 

W ciągu prognozowanego okresu, w dniu 27 i 28 VIII na dopływach Wisły po Dęblin 
spodziewane są wzrosty poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich, 
z możliwością przekroczenia lokalnie stanów ostrzegawczych. Wzrosty będą wywołane 
prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym. Na Wiśle po Dęblin prognozuje się 
wahania poziomu wody w strefie stanów średnich wywołane spływem wód opadowych. 
Dodatkowo w zlewni Wisły po Dęblin stany wody mogą zostać zaburzone na skutek pracy 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania poziomu wody związane 
ze spływem wody opadowej z górnej części dorzecza - w strefie wody średniej, lokalnie 
w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu przewiduje się: 
na dopływach do zbiornika we Włocławku (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu 
po Krzyczew) wahania stanu spowodowane przemieszczaniem się wody opadowej 
w zlewniach; na dopływach poniżej Włocławka stabilizację poziomu lokalnie zaburzoną pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w wysokiej. W okresie obowiązywania prognozy na Pilicy w Sulejowie 
utrzymywać się będzie obecne przekroczenie stanu ostrzegawczego. W zlewni Narwi 
prognozowane są początkowo wzrosty oraz wahania poziomu wody na skutek spływu wód 
opadowych oraz przemieszczania wód w dół zlewni, na ogół w obecnych strefach, następnie 
stabilizacja i powolne opadanie poziomu wody. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowana 
stabilizacja lub powolny wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, wywołane głównie pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez cały okres występowały przelotne opady deszczu 
o małej, miejscami umiarkowanej wysokości oraz słabym i umiarkowanym natężeniu. 
Większe sumy dobowe obserwowano przeważnie w południowej części obszaru. Najwyższe 
sumy opadów zaobserwowano w dniu 23 VIII w zlewni Olzy. W dorzeczu Odry granicznej 
i Warty w całym okresie notowano lokalne opady deszczu. Największe opady wystąpiły 
w drugiej części okresu (największy na stacji Kręciwilk w dniu 24 VIII). 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie stanów niskich 
i średnich, miejscami wysokich; na Odrze granicznej w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, a w dorzeczu Warty w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.  

W pierwszej połowie okresu stany wody zarówno na górnej i środkowej Odrze, jak  
i w zlewniach jej dopływów, ulegały nieznacznym wahaniom z tendencją spadkową. Lokalnie 
obserwowano większe zmiany stanów wody poniżej urządzeń hydrotechnicznych, 
szczególnie na Kłodnicy, Bystrzycy, Widawie, w zlewni Baryczy i w ujściowym odcinku Bobru. 
W wyniku opadów deszczu, szczególnie w drugiej połowie okresu, obserwowano wzrosty 
stanów wody na górnej Odrze i jej dopływach (największe na Olzie). Niewielkie wezbranie, 
jakie utworzyło się w górnym odcinku rzeki, w kolejnych dniach przemieszczało się w dół 
biegu Odry. W całym dorzeczu Odry granicznej i Warty obserwowano wahania i spadki 
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stanów wody. Lokalne wzrosty stanów wody wystąpiły w górnym odcinku Warty po opadach 
deszczu i po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko na wodowskazach poniżej zbiornika. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni górnej Odry prognozowane są początkowo niewielkie 
wzrosty stanów wody, a później spadki. Na Odrze środkowej przewiduje się wahania stanów 
wody, a w zlewniach jej dopływów - niewielkie zmiany z tendencją spadkową. Na Odrze 
granicznej prognozowane są wzrosty stanów wody. W dorzeczu Warty przewiduje się spadki 
i wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane, momentami porywiste wiatry z kierunku południowo-
zachodniego. W drugiej połowie kierunek wiatru był zmienny, z przewagą kierunku 
północno-zachodniego.  

Najwyższa temperatura przekroczyła 20°C, natomiast najniższa wyniosła niecałe 5°C. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. W obrębie Zalewu Wiślanego, rzek Przymorza, 
w ujściowym odcinku Wisły oraz na Żuławach występowały głównie na początku oraz 
na końcu okresu, w niewielkich ilościach. Na wybrzeżu środkowym oraz w obrębie Zalewu 
Wiślanego opady notowano niemal każdego dnia. Maksymalna suma dobowa opadów 
wyniosła 24 mm na stacji Jeżyczki. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim, w ujściowym odcinku Wisły 
i Odry oraz na Żuławach utrzymywały się głównie w strefie stanów średnich. Poziomy wód 
na wcześniej wymienionych obszarach wykazywały tendencje wzrostową przez cały okres. 
Lokalnie, na stacjach morskich zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu, oraz przy Zalewie 
Wiślanym i ujściowym odcinku Wisły, pod koniec okresu została przekroczona strefa stanów 
wysokich.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody oscylowały w strefie stanów niskich (część zachodnia), 
lokalnie średnich (głównie część wschodnia). 

Najwyższe wzrosty stanów wód zanotowano na Żuławach, na stacji nowy Dwór Gdański 
(25 cm). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na stacjach morskich zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu, 
oraz przy Zalewie Wiślanym i ujściowym odcinku Wisły poziomy wód przekroczą strefę 
stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów ostrzegawczych (Gdynia). Spowodowane jest 
to stosunkowo wysokim napełnieniem Bałtyku oraz wiatrami z kierunku północnego. 
Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się podobnie jak w minionym okresie - 
głównie w strefie stanów niskich w zachodniej części oraz średnich w części wschodniej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 19 sierpnia - 26 sierpnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 19 sierpnia - 26 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 19 sierpnia - 26 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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