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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin temperatura powietrza była wyrównana, a od 2 VIII notowano jej 
stopniowy wzrost. Lokalnie maksymalna dobowa temperatura powietrza przekraczała 30°C. 
W pierwszych dwóch dniach okresu notowano niewielkie opady deszczu o charakterze 
konwekcyjnym. W pozostałych dniach na ogół nie notowano opadów. Jedynie ostatniego 
dnia punktowo wystąpiły opady konwekcyjne w zlewni Malej Wisły i górnego Sanu.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew w pierwszej połowie okresu obserwowano na ogół 
wahania maksymalnej dobowej temperatury powietrza, a w drugiej połowie jej znaczny 
wzrost. Najwyższe temperatury przekraczające 30°C notowano 3 VIII. Opady deszczu 
obserwowano jedynie w pierwszej połowie okresu – 28 i 29 VII były one lokalnie intensywne 
o dobowych sumach przekraczających 20 mm.  

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody, natomiast 
od Dęblina po Tczew obserwowano stabilizację stanu wody z tendencją spadkową w strefie 
stanów niskich. Na dopływach Wisły po Tczew w całym okresie sytuacja hydrologiczna nie 
ulegała większym zmianom. Notowano stabilizację bądź niewielkie spadki poziomu wody 
oraz lokalne wahania, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody 
niskiej, miejscami w średniej i dolnej wysokiej. Lokalnie na Wiśle 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 występowały stany wody poniżej 
minimum absolutnego, a na Osie w Rogóźnie równe minimum absolutnemu. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, na górnej 
Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. Okresowo na dolnej Węgorapie obserwowano stan 
wody poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu okresu obserwowano na ogół 
wahania stanu wody, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych. 

Prognoza: 

Na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody na ogół w strefie stanów niskich. 
Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły po Tczew przewiduje się stabilizację 
i opadanie stanu wody, lokalne zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
prognozowanymi opadami burzowymi w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie stabilizację, lokalnie zakłóconą 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W pierwszych dniach opady deszczu notowano na obszarze całego dorzecza górnej 
i środkowej Odry. Były to opady o małej i lokalnie umiarkowanej wysokości oraz słabym 
i umiarkowanym natężeniu. Od trzeciego dnia okresu przez trzy doby opadów nie notowano. 
Pod koniec okresu opady deszczu występowały tylko lokalnie, szczególnie w zlewni górnej 
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Odry. Zanotowane opady miały małą wysokość oraz natężenie słabe i umiarkowane. Tylko 
w ostatnim dniu zanotowano lokalnie opady o natężeniu silnym. Najwyższą wartość opadu 
odnotowano w Seraku (Nysa Kłodzka w Czechach) w wysokości 11,4 mm.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej niewielkie opady deszczu wystąpiły w pierwszej połowie 
okresu. Najwyższą wartość opadu odnotowano w Kraszewicach (Łużyca – dopływ Prosny) 
w wysokości  6,9 mm.  

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie wody niskiej 
i miejscami średniej. Na dopływach górnej i środkowej Odry stany wody układały się głównie 
w strefie stanów niskich. W omawianym okresie odnotowano stany wody poniżej 
absolutnego minimum na Odrze w Chałupkach w dn. 29 VII - 4 VIII, w Malczycach  
w dn. 1 i 4 VIII, w Ścinawie w dn. 31 VII i 2 VIII  oraz w Białej Górze w dn. 29 VII – 4 VIII, 
na Wilczce w Wilkanowie w dn. 29 VII – 4 VIII, na Strzegomce w Łażanach w dn. 31 VII – 4 VIII  
i na Sąsiecznicy  w Kanclerzowcach w dn. 30 VII – 4 VIII.  

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie. Na Odrze granicznej stany wody 
układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. W okresie odnotowano stany 
wody poniżej absolutnego minimum w Kulach na Liswarcie w dn. 29-30 VII, Burzeninie 
na Warcie w dn. 29 VII – 4 VIII, Działoszynie na Warcie w dn. 31 VII – 4 VIII, Międzychodzie 
na Warcie w dn. 3-4 VIII. 

Na Odrze występowały głównie spadki stanów wody i przebieg wyrównany. Lokalne większe 
wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie 
w zlewniach Kłodnicy, na odcinku Odry skanalizowanej, w zlewni Widawy, Bystrzycy, Bobru 
i Nysy Łużyckiej. W zlewni Warty dominowała stabilizacja i spadki stanów. Na dopływach 
występowały wahania, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wahania. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni prognozuje się powolne opadanie stanów wody na górnej Odrze 
oraz lokalne wahania na Odrze środkowej. Na dopływach Odry mogą wystąpić lokalne 
wzrosty i wahania stanów spowodowane prognozowanymi opadami przelotnymi i burzami. 
W zlewni Warty i Odry prognozowane są spadki, z wyjątkiem Widuchowej gdzie możliwe są 
wahania stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały umiarkowane i silne wiatry z kierunku południowo-zachodniego, a w drugiej 
połowie przeważały umiarkowane i słabe wiatry z kierunku południowo-wschodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 28°C) występowały 3 VIII. Najniższe 
temperatury, nie przekraczające 7°C, notowano 1 VIII. 
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Opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszej i na początku drugiej połowy 
okresu. Maksymalna suma dobowa opadu wynosiła niespełna 24 mm i została 
zarejestrowana 30 VIII na stacji meteorologicznej Izbica.  

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 (szczególnie w drugiej połowie okresu). Na rzekach Przymorza stany wody 
układały się  w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Przez cały tydzień na rzece Baudzie 
obserwowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu. 

Dobowych wzrosty poziomu wody przekraczające 20 cm notowano 31 VII i 1 VIII na 
Żuławach, Zalewie Wiślanym oraz w zachodniej części Wybrzeża. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wahania w strefie stanów średnich, lokalnie 
wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały w strefie stanów niskich 
i średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 28 lipca - 4 sierpnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 28 lipca - 4 sierpnia 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 28 lipca - 4 sierpnia 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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