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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Maksymalna temperatura powietrza w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew 
osiągała wartości na ogół od kilkunastu (w górach) do dwudziestu kilku stopni. 
Najcieplejszym dniem był 31 VIII. W nocy obserwowano znaczne obniżanie się temperatury 
powietrza (lokalnie wynosiła ona poniżej 6°C). Na ogół nie notowano opadów deszczu. 
Jedyne znaczące sumy opadu zanotowano 24 VIII oraz lokalnie 28 VIII, ale nie przekroczyły 
one 16 mm. Wobec tego opady deszczu nie miały istotnego wpływu na sytuację 
hydrologiczną.   

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół  
wahania maksymalnej dobowej temperatury powietrza, która w ostatnich dniach okresu 
kształtowała się w przedziale 30-35°C. Opady, lokalnie o sumach powyżej 10 mm, 
obserwowano głównie 25 VIII, pozostałe dni były bezopadowe lub z opadami bez znaczenia 
hydrologicznego.  

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek oraz stabilizację 
poziomu wody w strefie stanów niskich, a miejscami na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Jednocześnie stopniowo zwiększał się rejon zagrożony niżówką hydrologiczną                                               
(tj. obniżenie przepływu w rzekach poniżej średniego niskiego przepływu – SNQ oraz poniżej 
najniższego stanu wody z wielolecia – NNW). Dodatkowo lokalnie w zlewni Wisły po Dęblin 
poziom wody zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych. W dniu 1 IX najniższe stany 
wody (poniżej NNW) obserwowano na Wiśle w Goczałkowicach, Sierosławicach, Karsach, 
Sandomierzu i Puławach oraz lokalnie także w zlewniach: Przemszy, Soły, Skawy, Raby, 
Dunajca, Nidy, Czarnej Staszowskiej, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Kamiennej i Wieprza. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu 
wody, a w pierwszej połowie okresu na dolnej Wiśle także wahania związane z pracą 
zbiornika we Włocławku 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 głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody układał się 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. Brak większych opadów deszczu i utrzymujące się wysokie temperatury 
powietrza powodowały powiększenie się obszaru zagrożonego niżówką hydrologiczną. 
Na Wiśle w Toruniu, na Bzurze w Żukowie i na Świdrze w Wólce Mlądzkiej obserwowano 
przepływ poniżej NNQ (najniższy niski przepływ). Stany poniżej absolutnego minimum 
obserwowano na Radomce oraz lokalnie na Wiśle, Bzurze, a także w zlewni Bugu. W zlewni 
Narwi stany poniżej minimów okresowych odnotowano na Narwi od Piątnicy-Łomży 
po Ostrołękę, lokalnie na dopływach Narwi (Ślinie, Rozodze, Narewce) oraz na górnej 
Biebrzy. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, a na górnej 
Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. W zlewni Łyny obserwowano na ogół stabilizację stanu 
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wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Węgorapy notowano 
na ogół wahania stanu wody, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wiśle po Dęblin prognozuje się wahania poziomu wody w strefie 
stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin oraz w zlewni Bugu po Krzyczew sytuacja 
hydrologiczna nadal nie ulegnie większej zmianie. 1 i 2 IX, w związku z prognozowanymi 
przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe są krótkotrwałe wzrosty poziomu (głównie 
na rzekach górskich) w strefie stanów niskich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. 
Jednakże w dniach kolejnych spodziewane jest dalsze obniżanie się poziomu wody 
w rzekach. W związku z tym 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 ze zlewnią Narwi i Bugu poniżej 
Krzyczewa przewiduje się stabilizację stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, miejscami w średniej i dolnej wysokiej. Lokalnie 
na dopływach Narwi i dopływach Biebrzy możliwe wahania, na ogół w obecnych strefach, 
wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie przelotnymi opadami 
deszczu. Zasięg obszaru zagrożonego niżówką hydrologiczną może się powiększać. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowana jest ogólnie stabilizacja stanów wody, zakłócona 
wahaniami, na ogół w obecnych strefach, wywołanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
lokalnie także spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu były rejestrowane w pierwszej połowie 
okresu. Największe sumy opadów występowały w drugiej dobie w zlewniach Nysy Kłodzkiej, 
Olzy i górnej Odry - były to na ogół opady o natężeniu słabym i lokalnie umiarkowanym. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady wystąpiły lokalnie (o małej intensywności), 
głównie w pierwszej połowie okresu, a najwyższą wartość opadu odnotowano w zlewni 
Warty. 

Na górnej i środkowej Odrze dominowała strefa wody niskiej, miejscami na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej stan wody utrzymywał się w strefie wody średniej. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważała strefa wody niskiej, lokalnie 
w zlewniach Rudej, Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy i Nysy Łużyckiej stany wody 
układały się w strefie wody średniej. 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. Odnotowano stany wody poniżej absolutnego 
minimum na Warcie w: Działoszynie, Burzeninie, Sławsku, Lądzie, Międzychodzie 
i Świerkocinie, na Liswarcie w Kulach, na Prośnie w Bogusławiu, na Noteci w Gościmcu, 
na Łużycy w Kraszewicach. 

Po opadach w pierwszej połowie okresu na górnej Odrze wystąpiły niewielkie wahania stanu 
wody. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej przeważały wahania stanu wody bez 
wyraźnej tendencji, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze środkowej, 
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poniżej Brzegu Dolnego, dominowały niewielkie wahania stanu wody z tendencją spadkową. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry początkowo obserwowano wzrosty stanów 
wody, wynikające z opadów, natomiast w drugiej części okresu notowano przebieg 
wyrównany. Lokalnie występowały większe wahania dobowe stanów wody, związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych (szczególnie w zlewni Kłodnicy, Dramy, Bystrzycy, Bobru i Nysy 
Łużyckiej). W dorzeczu górnej i środkowej Odry w dalszym ciągu utrzymywał się stan suszy 
hydrologicznej z niewielką tendencją do pogłębiania, pomimo opadów deszczu notowanych 
w okresie. W zlewni Warty dominowały spadki stanów wody oraz stabilizacja stanów. 
Na dopływach występowały wahania, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się początkowo 
przemieszczanie się wody w rzekach po prognozowanych opadach deszczu i burzach, 
w środkowej części okresu może wystąpić przejściowa stabilizacja a na końcu okresu stany 
wody mogą ulegać lokalnym wahaniom związanym z prognozowanymi przelotnymi opadami 
deszczu. Stany wody będą utrzymywać się przeważnie w strefach wody niskiej i średniej. 

W zlewni Warty prognozuje się stabilizację i niewielkie spadki stanów wody. Na Odrze 
granicznej przewiduje niewielkie wzrosty stanów wody i stabilizację, a poniżej Widuchowej 
spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry wiejące z sektora południowego. W drugiej połowie 
przeważały wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 30°C, zarejestrowano 31 VIII. Najniższe 
temperatury, nie przekraczające 10°C, zarejestrowano we wschodniej części obszaru.  

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalna suma dobowa opadu wynosiła 17 mm 
i została zanotowana 27 VIII na stacji meteorologicznej Świnoujście.  

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na 
Żuławach poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza stany wody układały się głównie w strefie stanów niskich. Na  rzekach: Bauda, 
Łeba, Parsęta, Słupia, Rega i Elbląg obserwowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. W Krośnie na rzece Drwęcy Warmińskiej i w Łozach na rzece Pasłęce zanotowano 
stany wody poniżej najniższej niskiej wody z wielolecia. 

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 niewielkie wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich i niskich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały głównie 
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w strefie stanów niskich. Na Drwęcy Warmińskiej i Pasłęce stany wody będą się lokalnie 
utrzymywać w pobliżu absolutnego minimum.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 25 sierpnia - 1 września 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 25 sierpnia - 1 września 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 25 sierpnia - 1 września 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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