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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano spadek maksymalnej dobowej 
temperatury powietrza, która 1 IX zawierała się w przedziale od 22°C w Tatrach do niespełna 
36°C na Pogórzu Ciężkowickim. We wtorek 7 IX najniższa maksymalna dobowa temperatura 
powietrza notowana była w Tatrach i nie przekraczała 8°C, a najwyższa na Płaskowyżu 
Tarnogrodzkim (około 17°C). Z biegiem tygodnia na całym obszarze obniżała się również 
minimalna dobowa temperatura powietrza, która 7 i 8 IX w Tatrach była ujemna. Od 2 IX 
w całej zlewni notowane były opady deszczu na ogół o słabym i umiarkowanym natężeniu, 
początkowo przelotne, a stopniowo przechodzące w opady ciągłe z występującymi miejscami 
opadami konwekcyjnymi. Na Kasprowym Wierchu spadł śnieg (7 i 8 IX pokrywa śnieżna miała 
tam grubość 2 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
spadek maksymalnej dobowej temperatury powietrza, która 7 IX w Kozienicach wynosiła 
11,5°C. W okresie notowano opady deszczu, lokalnie intensywne o sumach powyżej 30 mm.  

Na Wiśle po Dęblin przez cały okres notowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
niskich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin 
początkowo obserwowano spadek lub stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, 
a miejscami na granicy strefy stanów niskich i średnich. Od 3 IX, na skutek spływu wód 
opadowych, na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano wzrost poziomu wody bądź jego 
wahania, na ogół w strefie stanów niskich, a lokalnie średnich. 4 IX na Brynicy w Szabelni 
i Bobrzy w Słowiku krótkotrwale zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Ponadto lokalnie 
w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Bugu po profil w Strzyżowie obserwowano wahania poziomu wody, a na odcinku 
od Strzyżowa po Krzyczew notowany był wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Na Huczwie w Gozdowie i Krznie w Malowej Górze obserwowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich (Huczwa) i średnich (Krzna). 

W pierwszych dniach września większość obszaru zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew 
była objęta zjawiskiem niżówki hydrologicznej (tzn. przepływy w rzekach osiągały wartości 
poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia – SNQ), a najniższe stany wody (poniżej 
najniższej wody z wielolecia – NNW) obserwowano na Wiśle w Goczałkowicach, 
Sierosławicach, Karsach, Sandomierzu i Puławach oraz lokalnie w zlewniach: Przemszy, 
karpackich dopływów Wisły, Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej, Wieprza i Bugu 
po Krzyczew. Z biegiem tygodnia podniósł się poziom wody w rzekach, co spowodowało 
zmniejszenie się zasięgu obszaru objętego niżówką hydrologiczną. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody w strefie 
wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni 
Narwi i zlewni Bugu po Krzyczew) obserwowano stabilizację i kilkucentymetrowe wzrosty 
stanu wody spowodowane opadami deszczu oraz lokalne wahania, związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie 
w średniej i dolnej wysokiej. 
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew i lokalnie na większości jej dopływów notowano 
stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. Występujące opady nie zmieniły ogólnej 
sytuacji hydrologicznej, na znacznej części obszaru utrzymało się zagrożenie niżówką 
hydrologiczną. Stany poniżej absolutnego minimum obserwowano na Wiśle, Radomce, Bugu 
i Bzurze.  

W zlewni Narwi stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 
Na początku okresu obserwowano na ogół stabilizację. Lokalnie na dopływach Narwi 
i Biebrzy wystąpiły wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej 
połowie okresu notowano przeważnie nieznaczne wahania i wzrosty poziomu wody 
spowodowane spływem wód opadowych.  

W zlewni środkowej i dolnej Narwi wraz z Biebrzą i Pisą notowano stany poniżej średniej 
niskiej wody z wielolecia. W zlewni Narwi stany poniżej minimów okresowych odnotowano 
na Narwi od Piątnicy-Łomży po Ostrołękę, lokalnie na dopływach Narwi (Orzy, Rozodze, 
Narewce, górnej Biebrzy). 

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

Prognoza: 

Na Wiśle po Dęblin oraz na rzekach w jej zlewni prognozuje się wahania poziomu wody 
z przewagą spadków w strefie stanów niskich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów 
średnich. W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższych kilku dni 
zasięg obszaru zagrożonego niżówką hydrologiczną (obniżenie przepływu poniżej SNQ – 
średniego niskiego przepływu z wielolecia) pozostanie bez zmian. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i lokalne wahania oraz 
kilkucentymetrowe wzrosty stanu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi i Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody oraz 
lokalne wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. Znaczna część omawianego 
rejonu w dalszym ciągu objęta będzie zjawiskiem niżówki hydrologicznej. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały przez cały okres. Były 
to opady przeważnie o natężeniu słabym, lokalnie umiarkowanym. W pierwszym, drugim 
i przedostatnim dniu zanotowano opady silne, miejscami o dużych i dość dużych sumach 
dobowych. Największe opady zarejestrowano 6/7 IX w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, 
górnej Kwisy i górnego Bobru. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady za wyjątkiem 
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ostatniego dnia wystąpiły lokalnie na prawie całym obszarze, a największa intensywność 
opadów przypadła na pierwszy dzień.  

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej oraz 
poniżej absolutnego minimum. Na dopływach górnej i środkowej Odry stany wody układały 
się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody średniej oraz poniżej 
absolutnego minimum. 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. Odnotowano stany wody poniżej absolutnego 
minimum na Warcie w: Działoszynie, Osjakowie, Burzeninie, Sieradzu, Sławsku, Lądzie, 
Międzychodzie i Skwierzynie, na Liswarcie w Kulach, na Prośnie w Bogusławie i na Noteci 
w Gościmcu. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały niewielkie wahania i stany wyrównane. 
Lokalne większe wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie w zlewni Kłodnicy, na skanalizowanym odcinku Odry, 
na Bystrzycy i Bobrze. Po dość dużych opadach deszczu obserwowano lokalne 
kilkucentymetrowe wzrosty w zlewni górnej Odry. Największe wzrosty zarejestrowano 6/7 IX 
w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnej Kwisy i górnego Bobru (na Kamiennej 
w Piechowicach 52 cm i w Jeleniej Górze 40 cm). W zlewni Warty dominowały spadki stanów 
wody oraz stabilizacja. Większa wahania na górnej i środkowej Warcie spowodowane były 
zwiększeniem, a następnie zmniejszeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko. Na dopływach 
występowały wahania, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz intensywnymi opadami deszczu. Na Odrze granicznej stany wody 
ulegały wahaniom. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry mogą występować lokalne i okresowe wahania stanów 
wody związane z prognozowanymi przelotnymi opadami deszczu. Stany wody będą układały 
się przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej.  W ciągu kolejnych 
dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie i na początku drugiej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym 
i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane wiatry z kierunku południowego 
i południowo-zachodniego. W drugiej połowie przeważały silne oraz huraganowe wiatry 
z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza przekraczające 30°C zarejestrowano 1 IX we wschodniej 
części obszaru, a najniższe, nie przekraczające 7°C, zarejestrowano 3 i 5 IX.  

Opady atmosferyczne występowały codziennie ze zróżnicowanym natężeniem. Pod koniec 
okresu zanotowano maksymalną sumę dobową opadu, która wyniosła ponad 60 mm 
(Wejherowo).  

W pierwszej połowie i na początku drugiej połowy okresu na Wybrzeżu, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziomy wody 
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wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się 
przeważnie w strefie stanów niskich. W kolejnych dniach poziomy wody gwałtownie wzrosły 
przekraczając strefę stanów wysokich, a w Świnoujściu – strefę stanów ostrzegawczych. Na 
stacji hydrologicznej w Trzebieży został osiągnięty stan ostrzegawczy. Było to spowodowane 
silnymi i sztormowymi wiatrami z kierunków północnych i północno-zachodnich. W tych 
ostatnich kilku dniach zarejestrowano również najwyższe wzrosty stanu wody przekraczające 
40 cm w ujściowych odcinkach Wisły i Odry. 

Na rzekach: Bauda, Łeba, Parsęta, Słupia, Rega 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. 

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 i wysokich z niewielką tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą 
się układały w strefie stanów niskich i średnich z niewielką tendencją wzrostową.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 września - 8 września 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 1 września - 8 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 1 września - 8 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Judyta Lasek (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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