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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu okresu notowano przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. 1 i 2 IX lokalnie 
wystąpiły opady konwekcyjne o sumach dobowych do kilkudziesięciu mm. Średnia dobowa 
temperatura powietrza wynosiła około 14-15°C.  

W dniach 26-27 VIII na dopływach Wisły po Dęblin wzrosty stanów wód obserwowano 
na świętokrzyskich dopływach Wisły, a także na rzekach od zlewni Małej Wisły po zlewnie 
Dunajca (26 VIII) i od zlewni Skawy po zlewnie Sanu (27 VIII), na ogół w strefie stanów 
średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Wiśle w Jawiszowicach 
i na Brynicy w Brynicy przekroczono stany ostrzegawcze, a na Pszczynce w Mizerowie 
Borkach stan alarmowy. 28-31 VIII dominowała stabilizacja i spadki stanów wody, które były 
zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych jedynie poniżej zbiorników. 1 i 2 IX 
obserwowano wzrosty (spowodowane głównie opadami konwekcyjnymi) miejscami 
od zlewni Małej Wisły po zlewnię Wisłoki. Stany wód układały się zazwyczaj w strefie stanów 
średnich. Na Białej Tarnowskiej i Ropie zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego, 
a na Pszczynce stanu alarmowego. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin dominowały 
spadki bądź wahania, na ogół w strefie stanów średnich. Na Wiśle po Dęblin obserwowano 
na ogół wahania poziomu wody o tendencji spadkowej, w strefie stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
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 oraz lokalne wahania związane z zaistniałymi opadami deszczu oraz 
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 
i Januszewicach na Czarnej Malenieckiej. 

Na początku okresu obserwowano powolny wzrost poziomu wody w zlewni Bugu 
po Krzyczew (w strefie stanów niskich) i Krznie (w strefie stanów średnich), który 28-29 VIII 
przeszedł w stabilizację lub powolny spadek. Natomiast poniżej Krzyczewa obserwowano 
wahania stanu wody.  

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej, a na Pisie, 
dolnej i lokalnie środkowej Narwi poniżej średniej niskiej z wielolecia. W pierwszej połowie 
okresu obserwowano na ogół nieduże wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni, 
a w drugiej połowie dominowała już tendencja spadkowa. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
na górnej Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. Obserwowano na ogół wahania stanu wody 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu prognozowanego okresu na dopływach Wisły po Dęblin spodziewane są na ogół 
spadki stanów wody, głównie w strefie stanów średnich. Jedynie początkowo, lokalnie 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

w zlewniach Brynicy, Raby i Dunajca poniżej zbiorników, Białej Tarnowskiej i Wisłoki 
prognozowane są wahania poziomu wody wywołane spływem wód opadowych i pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Wiśle po Dęblin w ciągu omawianego okresu zaznaczą się 
spadki lub wahania poziomu wody wywołane spływem wód opadowych w strefie stanów 
średnich. Dodatkowo w zlewni Wisły po Dęblin stany wody mogą zostać zaburzone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
przewiduje się stabilizację poziomu wody w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody 
niskiej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu przewiduje się: na dopływach do zbiornika 
we Włocławku 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 
i na Czarnej Malenieckiej w Januszewicach utrzymywać się będzie obecne przekroczenie 
stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu prognozowana jest stabilizacja lub powolny spadek poziomu wody głównie 
w strefie stanów niskich. W zlewni Narwi przewiduje się głównie spadki stanu wody, 
a w zlewni Łyny i Węgorapy na ogół wahania, wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano dwa epizody opadowe. Pierwszego dnia, 
opad (o wysokości małej i umiarkowanej) wystąpił w całej zlewni. Trzy ostatnie dni przyniosły 
opady o znacznych sumach dobowych (>60 mm). Początkowo występowały w południowo-
zachodniej części zlewni, następnie objęły swym zasięgiem jej całość. Największe sumy 
dobowe obserwowano w zlewniach dopływów Odry na obszarze woj. opolskiego i śląskiego. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej w całym okresie zanotowano opady deszczu, miejscami 
o dużej intensywności (największe zanotowano w drugiej części okresu, z maksymalną sumą 
dobową na stacji Siemianice). 

Stany wody górnej i środkowej Odry rozkładały się równomiernie przez większą część okresu 
w strefach stanów niskich i średnich. W ostatnim dniu proporcja ta uległa zmianie. Około 
połowa stacji znajdowała się w strefie wody średniej, pozostałe stacje (proporcjonalnie) 
w strefach stanów niskich i wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach 
wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Odrze 
granicznej w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

Przez zdecydowanie większą część okresu na rzekach zlewni górnej i środkowej Odry nie 
obserwowano istotnych zmian stanów wody wywołanych czynnikami naturalnymi. 
Obserwowano wahania poziomu wody na stacjach wodowskazowych będących pod 
wpływem urządzeń hydrotechnicznych. Ostatnie dwa dni przyniosły wzrosty stanów wody, 
często gwałtowne i znaczne, powyżej 100 cm w ciągu doby. W wyniku tych wzrostów zostały 
przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze, szczególnie na mniejszych, lewostronnych 
dopływach Odry na obszarze woj. opolskiego. W całym dorzeczu Warty i Odry obserwowano 
wahania i wzrosty stanów wody. Wzrosty stanów wody wystąpiły lokalnie w zlewni Warty 
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po intensywnych opadach deszczu i po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko 
na wodowskazach poniżej zbiornika. Na Odrze granicznej odnotowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni górnej i środkowej Odry opady nie powinny występować, 
w związku z tym obserwować będziemy spływ wód opadowych do niżej położonych części 
zlewni, a także formowanie i przemieszczanie się fali wezbrania na  górnej Odrze, gdzie stany 
wody będą osiągnąć strefę stanów wysokich. W dorzeczu Warty prognozowane są wzrosty 
stanów wody, na Odrze granicznej wahania, a od wodowskazu Widuchowa spadki stanów 
wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry z kierunku północno-zachodniego, nad Bałtykiem Południowo-Wschodnim notowano 
silniejsze porywy wiatru z tego kierunku. W drugiej połowie głównie obserwowano słabe 
wiatry z kierunków wschodnich. 

Najwyższe temperatury przekraczające 23°C zanotowano w zachodniej części obszaru, 
natomiast najniższe, wynoszące niecałe 6°C - w środkowej części. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. W obrębie Zalewu Szczecińskiego, rzek Przymorza 
oraz na Wybrzeżu opady występowały przeważnie w drugiej połowie okresu. We wschodniej 
części obszaru niewielkie opady obserwowano niemal każdego dnia. Wysokie dobowe sumy 
opadów, przekraczające 20 mm, notowano w zachodniej części obszaru. Maksymalna suma 
dobowa opadów wyniosła niecałe 60 mm na stacji Kołobrzeg. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, na Zalewie Wiślanym oraz w ujściowym odcinku Wisły 
na początku okresu utrzymywały się głównie w strefie stanów wysokich. Po zmianie 
kierunków wiatru na południowe, sprzyjające odpływowi wód,  poziomy wód wykazywały 
tendencje spadkową oraz wahania w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Odry, na 
Zalewie Szczecińskim i na Żuławach poziomy wód wahały się pomiędzy strefą stanów 
średnich, a wysokich. Chwilowy wzrost poziomu wody do stanu ostrzegawczego notowano 
na stacji Gdańsk Sobieszewo w ujściowym odcinku Wisły. 

Na rzekach Przymorza poziomy wody oscylowały głównie w strefie stanów niskich, lokalnie 
średnich. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanów wód, przekraczające 25 cm, zanotowano w drugiej 
połowie omawianego okresu, na stacjach Stargard Szczeciński oraz Resko. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni na Wybrzeżu, ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach, ze względu na stabilna sytuację 
hydrometeorologiczną, przewiduje się utrzymanie poziomów wód w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układać się podobnie jak w minionym okresie – 
w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (głównie w zachodniej części).  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 sierpnia - 2 września 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 sierpnia - 2 września 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 26 sierpnia - 2 września 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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Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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