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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin notowano wahania temperatury powietrza. Najwyższe 
temperatury maksymalne, lokalnie powyżej 30°C, notowano 18, 19 i 20 VII. Najniższe 
temperatury odnotowano w dniu 16 VII nad ranem i lokalnie wynosiły około 6°C. W całym 
okresie na ogół obserwowano opady o charakterze przelotnym oraz opady burzowe. 
Najwyższy odnotowany opad burzowy wystąpił w godzinach popołudniowych w dniu 18 VII. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wahania maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza z najwyższymi wartościami w dniu 18 VII, kiedy miejscami 
przekroczyła 35°C. Lokalnie na początku oraz pod koniec okresu w całym rejonie wystąpiły 
opady przelotne i burze, którym towarzyszył deszcz ulewny i nawalny. 

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody głównie w strefie 
stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin w dniu 15 VII, w konsekwencji opadów 
o charakterze burzowym, odnotowano wzrosty poziomu wody w zlewniach Nidy, Czarnej 
Staszowskiej. Wzrosty te wystąpiły w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie do dolnej 
części strefy stanów wysokich, przy krótkotrwałym przekroczeniu stanu ostrzegawczego 
na Bobrzy w Słowiku. Również w dniu 17 VII, punktowo po wystąpieniu opadów burzowych, 
gwałtowne wzrosty poziomu wody obserwowano na Białej (w dolnej części strefy stanów 
wysokich) oraz Kamienicy (w górnej części strefy stanów średnich), a 19 VII w zlewni 
Przemszy, Raby oraz Dunajca (w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie do dolnej części 
strefy stanów wysokich). Tego dnia na Szabelni w Brynicy, krótkotrwale został przekroczony 
stan ostrzegawczy. Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 20 VII, po opadach burzowych, 
gwałtowne wzrosty w strefie stanów średnich, odnotowano w zlewniach: Małej Wisły, 
Skawinki, Rudawy, Szreniawy, Uszwicy, lokalnie na dopływach Dunajca, Nidy, Czarnej 
Staszowskiej, lokalnie na Wisłoku oraz na Kamiennej. Na pozostałych rzekach i ich odcinkach, 
w opisanych dniach oraz w pozostałym okresie, notowano stabilizację bądź spadki poziomu 
wody głównie w strefie stanów niskich i średnich. Dodatkowo lokalnie na Wiśle po Dęblin 
oraz jej dopływach poziom wody zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody 
i okresowe kilkucentymetrowe wzrosty (na dolnej Wiśle) w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację 
bądź opadanie stanu wody. Lokalnie wystąpiły wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, pod koniec okresu po opadach deszczu przeważały niewielkie wzrosty 
w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. Miejscami na omawianym 
odcinku Wisły i na większości jej dopływów (w tym częściowo na Narwi z głównymi 
dopływami) notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Na Bzurze w Łowiczu 
i okresowo na Osie w Rogóźnie występowały stany wody poniżej minimum absolutnego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie 
średniej, na górnej Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. W dolnych odcinkach Łyny 
i Węgorapy notowano stany wody poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu okresu 
obserwowano na ogół wahania stanu wody, lokalnie z tendencją wzrostową, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 
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Prognoza: 

Na Wiśle po Tczew spodziewane są na ogół spadki lub stabilizacja poziomu wody głównie 
w strefie stanów niskich.  

Na dopływach Wisły po Dęblin przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody w strefie 
wody niskiej, lokalnie średniej. Punktowo w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów 
burzowych, możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wody, na ogół do strefy stanów średnich. 
Miejscami stany wody mogą zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację, lokalne 
wahania i nieznaczne wzrosty, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem 
wód opadowych w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania stanów wody, wywołane 
głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych, od 23 VII możliwe wzrosty wywołane spływem 
wód opadowych, przeważnie w strefie wody średniej i niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

W zlewni górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały przeważnie w dniach 14-15 
oraz 18-19 VII. Były to opady przelotne o charakterze burzowym, ze zróżnicowanymi sumami 
dobowymi. Największe i najbardziej intensywne opady wystąpiły w niedzielny wieczór 19 VII. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu występowały prawie w całym okresie, 
a największa intensywność opadów o charakterze burzowym przypadła na koniec okresu. 
Najwyższą wartość opadu zaobserwowano na posterunku opadowym Koło (Warta) 
w wysokości 25,4 mm  

Stany wody głównych rzek w zlewni górnej i środkowej Odry układały się przeważnie 
w strefie wody niskiej i średniej. Lokalnie, poniżej zbiorników retencyjnych na Małej Panwi, 
Nysie Kłodzkiej i Bystrzycy w strefie wody wysokiej. Strefa wody wysokiej występowała 
również miejscami po wystąpieniu opadów 19 VII. Stany wody w dorzeczu Warty układały się 
głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej, z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody niskiej 
i średniej, lokalnie wysokiej. 

W całym okresie w zlewni górnej i środkowej Odry dominowała tendencja spadkowa stanów 
wody z niewielkimi wahaniami. Na skanalizowanym odcinku Odry i Odrze środkowej 
obserwowano znaczne wahania stanów wody wywołane przez urządzenia piętrzące oraz 
zwiększone odpływy ze zbiorników Mietków, Turawa i Nysa. Poniżej tych zbiorników również 
występowały znaczne wahaniami poziomów wody. Na skutek opadów atmosferycznych 
obserwowano lokalne, chwilowe wzrosty stanów wody, szczególnie na małych ciekach 
górskich i podgórskich. W zlewni Warty w pierwszej połowie okresu dominowały wzrosty 
i wahania stanów wody, wywołane lokalnymi opadami deszczu. W drugiej połowie 
zaznaczyły się spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie na dopływach Warty notowano 
większe wahania stanów wody, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz wstąpieniem opadów deszczu. Na Odrze granicznej w całym okresie 
obserwowano wahania stanów wody. 
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Prognoza: 

W najbliższym okresie na górnej i środkowej Odrze będzie utrzymywała się tendencja 
spadkowa oraz stabilizacja stanów wody w strefie stanów niskich. W ciągu najbliższych 
dwóch dni w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry możliwe są lokalne i chwilowe 
wahania, które wystąpić mogą na skutek prognozowanych opadów burzowych. W ciągu 
kolejnych dni w zlewni Warty dominować będą spadki stanów wody. Na Odrze granicznej 
prognozowane są niewielkie wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane oraz silne 
(głównie na wybrzeżu) wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 25°C) występowały w połowie okresu  
(17 i 18 VII). Najniższą temperaturę (7,2 °C) obserwowano 15 VII na stacji w Kmiecinie. 

Opady atmosferyczne występowały głównie w drugiej połowie okresu. Maksymalna suma 
dobowa opadu wynosiła 27,8 mm i została zanotowana 19 VII w Nowej Pasłęce.  

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na 
Żuławach poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów średnich i dolnej strefie 
stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich. Na rzekach: Bauda, Łeba, Elbląg, Parsęta i Rega obserwowano przepływy 
wody poniżej średniego niskiego przepływu. 

Nie zanotowano istotnych dobowych wzrostów poziomu wody. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich, lokalnie w dolnej strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą 
się układały w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 lipca - 21 lipca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 14 lipca - 21 lipca 2015 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 14 lipca - 21 lipca 2015 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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