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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew temperatura powietrza była wyrównana 
(przy czym jej maksymalne dobowe wartości na zdecydowanej większości stacji 
pomiarowych przekraczały 30°C). Opady deszczu notowano lokalnie - głównie opady 
o charakterze burzowym i konwekcyjnym. Opady o największej intensywności (miejscami 
silne ulewy) wystąpiły w dniach: 4-5 VIII. 

W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa przelotne opady 
deszczu o charakterze burzowym, obserwowano 5, 8 i 9 VIII (najintensywniejsze były one 
w zlewni Pilicy). Było upalnie - temperatura maksymalna powietrza w południowej części 
rejonu osiągnęła 37°C, najwyższe temperatury obserwowano 8 VIII, natomiast w ostatnich 
dwóch dniach okresu w północnej części rejonu odnotowano wyraźne ochłodzenie. 

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody, z przewagą spadków, 
w strefie stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin w całym okresie na ogół notowano 
nieznaczną tendencję spadkową, bądź stabilizację poziomu wody głównie w strefie stanów 
niskich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jednocześnie stopniowo zwiększał się 
rejon zagrożony niżówką hydrologiczną (tj. zmniejszaniem się przepływu w rzekach poniżej 
SNQ). Największe obniżenie się przepływu wody w rzekach notowano w zlewniach: 
Przemszy, Wisłoka oraz Sanu. Jedynie lokalnie w miejscu wystąpienia opadów burzowych 
obserwowano wzrosty poziomu wody (do strefy stanów średnich, a punktowo do dolnej 
części strefy stanów wysokich), jednak były one krótkotrwałe i nie wpływały znacząco 
na zmianę sytuacji hydrologicznej. Jednocześnie w ciągu całego okresu lokalnie na Wiśle 
po Dęblin oraz miejscami na jej dopływach poziom wody zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody 
- w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, wraz 
ze zlewnią Narwi i Bugu obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne 
wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej, lokalnie 
w średniej i dolnej wysokiej. 

Na Wiśle i lokalnie na większości jej dopływów notowano stany poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. Na Bzurze w Łowiczu notowano stany wody poniżej minimum absolutnego 
(max. o 8 cm), okresowo minimum to przekroczone było na Wiśle w Warszawie-
Nadwilanówce (max. o 3 cm) oraz Osie w Rogóźnie (max. o 4 cm), na Wiśle w Gusinie 
minimum zostało osiągnięte. W zlewni Narwi stany poniżej absolutnych minimów 
obserwowano okresowo na Rozodze, Orzu oraz Ślinie. Na górnym odcinku Bugu przepływy 
w rzece układały się poniżej SNQ, a w Krzyczewie przepływ zmniejszył się do wartości poniżej 
NNQ. 

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

Prognoza: 

Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz w zlewni Bugu po Krzyczew, spodziewany jest 
dalszy spadek poziomu wody w strefie stanów niskich i na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. W dniach 11-13 VIII w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, 
spodziewane są gwałtowne, ale krótkotrwałe wzrosty poziomu wody na ogół na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. Jednocześnie opady burzowe nie zmienią istotnie ogólnej 
sytuacji hydrologicznej w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew. W kolejnych dobach 
ze względu na brak prognozowanych opadów deszczu, zasięg obszaru zagrożonego niżówką 
hydrologiczną może się powiększać. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację stanu wody - w strefie 
wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły, wraz ze zlewnią Narwi i Bugu 
poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej 
wysokiej. Prognozowane okresowo przelotne opady i burze nie zmienią istotnie ogólnej 
sytuacji hydrologicznej. Zasięg obszaru zagrożonego niżówką hydrologiczną może się 
powiększać. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowana jest ogólnie stabilizacja i spadki stanów wody, 
zakłócone wahaniami, na ogół w obecnych strefach, wywołanymi pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, lokalnie również spływem wód opadowych po opadach burzowych. 

 

Dorzecze Odry 

W pierwszych dniach opady deszczu notowano jedynie lokalnie w zlewni Stobrawy 
i Bystrzycy. Były to opady przelotne o słabym i umiarkowanym natężeniu oraz wysokości 
do 10 mm. Trzeciego i czwartego dnia opadów nie odnotowano. Przelotny deszcz oraz burze 
z deszczem i z gradem występowały od piątego dnia. Opady zarejestrowano początkowo 
w zlewni dolnego Bobru i Nysy Łużyckiej, następnie w zlewni górnej Odry, a z końcem okresu 
w zlewni Małej Panwi, Stobrawy, Nysy Kłodzkiej i Ślęzy. Wspomniane opady cechowały się 
na ogół natężeniem umiarkowanym, a w burzach silnym. Najwyższe wartości sumy opadu 
dobowego (15-20 mm) odnotowano w Starym Oleśnie i Sobolicach. W dorzeczu Warty i Odry 
granicznej opady (o charakterze burzowym) wystąpiły lokalnie, głównie w drugiej połowie 
okresu, a najwyższą wartość opadu odnotowano w Świebodzinie na Obrzycy (17,2 mm).  

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie wody niskiej, tylko 
odcinkami w strefie wody średniej. Na dopływach górnej i środkowej Odry stany wody 
układały się głównie w strefie stanów niskich. W okresie odnotowano stany wody poniżej 
absolutnego minimum: na Odrze w Krzyżanowicach w dn. 7 i 11 VIII, w Chałupkach  
w dn. 4-11 VIII, w Ścinawie w dn. 5-6 VIII oraz 8-11 VIII, w Białej Górze w dn. 4-11 VIII 
i w Połęcku dn. 8 VIII oraz 10-11 VIII oraz na Strzegomce w Łażanach w dn. 4-11 VIII. Stany 
wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej 
i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody niskiej, lokalnie 
średniej i wysokiej. W okresie odnotowano stany wody poniżej absolutnego minimum 
na Warcie w: Działoszynie w dn. 4 VIII oraz 6-11 VIII, Burzeninie w dn. 4-11 VIII, Sławsku 
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w dn. 8-10 VIII, Międzychodzie w dn. 4-11 VIII na Liswarcie w Kulach w dn. 6-8 VIII oraz 10-11 
VIII, na Nerze w Dąbiu w dn. 11 VIII, na Czarnej Strudze w Trąbczynie w dn. 7 VIII, na Łużycy 
w Kraszewicach w dn. 9 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 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 na górnej Odrze prognozuje się powolne opadanie stanów wody, 
a na Odrze środkowej przewiduje się lokalne wahania. Na dopływach górnej i środkowej 
Odry mogą wystąpić lokalne krótkotrwałe wzrosty stanów wody spowodowane 
prognozowanymi opadami przelotnymi i burzami. W zlewni Warty prognozuje się spadki 
stanów wody, a na Odrze granicznej spadki i niewielkie wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i słabe 
wiatry ze zmiennych kierunków.  

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 34°C) zarejestrowano 7 i 8 VIII. Najniższe 
temperatury, nie przekraczające 10°C, notowano 10 VIII w środkowej części obszaru. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalna suma dobowa opadu wynosiła ponad 
11 mm i została zarejestrowana 7 VIII na stacji meteorologicznej Niezabyszewo.  

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 w dolnej strefie 
stanów wysokich (szczególnie w pierwszej połowie okresu). Na rzekach Przymorza stany 
wody układały się  w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. W minionym tygodniu 
na rzekach: Bauda, Łeba, Parsęta i Elbląg obserwowano przepływy wody poniżej średniego 
niskiego przepływu. 

Nie zarejestrowano znaczących wzrostów poziomów wody. 

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 4 sierpnia - 11 sierpnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 4 sierpnia - 11 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 4 sierpnia - 11 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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