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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano początkowo stopniowy 
wzrost temperatury powietrza. Od 26 VI średnie dobowe temperatury powietrza zaczęły 
maleć. Najcieplejszym dniem był 25 VI, gdy maksymalna temperatura powietrza lokalnie 
przekraczała 34°C. W dniach 24-28 VI notowano opady deszczu, głównie o charakterze 
burzowym. W okresie 21-23 VI nie obserwowano opadów deszczu, jedynie punktowo jego 
ślad. Najwyższą dobową sumę opadu zarejestrowano na stacji Dwernik (zlewnia górnego 
Sanu) – 57,1 mm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w okresie było na ogół 
upalnie. Maksymalna dobowa temperatura powietrza miejscami osiągała około 35°C, 
a temperatura minimalna kształtowała się od ok. 10°C do ok. 26°C. Notowano opady 
deszczu, miejscami o charakterze burzowym o intensywnym natężeniu (szczególnie w zlewni 
Pilicy, Wkry i Wdy). 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody (na granicy strefy stanów średnich 
i niskich), spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, a pod koniec okresu, również 
spływem wód opadowych z górnych części zlewni. Na dopływach Wisły po Dęblin 
obserwowano na ogół spadki lub stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
niskich. Jedynie po opadach burzowych 24-27 VI, notowano lokalne wzrosty poziomu wody 
(miejscami gwałtowne), głównie do strefy stanów średnich, a punktowo do dolnej części 
strefy stanów wysokich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody, początkowo na dolnej Wiśle zakłócone lokalnie pracą zbiornika we Włocławku - 
w strefie wody niskiej, w rejonie Tczewa na ogół w średniej. Na dopływach Wisły od profilu 
Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu) obserwowano stabilizację, 
lokalnie wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych oraz z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. Przepływy 
niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia notowano lokalnie na Bzurze, Rawce, 
Drwęcy i Welu oraz okresowo: na Wiśle w rejonie Gusina i Grudziądza, na Radomce, Pilicy, 
Czarnej Włoszczowskiej, Czarnej Malenieckiej, Drzewiczce, Jeziorce, Brdzie i na Osie.  

W zlewni Bugu obserwowano wahania poziomu wody, miejscami z tendencją spadkową, 
głównie w strefie stanów niskich.  

Stan wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół opadanie i stabilizację poziomu wody. Jedynie w zlewni dolnej Narwi 
i Pisy wystąpiły wahania i wzrosty wywołane spływem wód po opadowych burzowych  
z 26 VI. Na środkowej i dolnej Narwi oraz na środkowej i dolnej Biebrzy, notowano przepływy 
poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy do 26 VI obserwowano głównie nieznaczne wahania w strefie 
wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej wysokiej, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a następnie notowano wzrosty spowodowane spływem wód 
opadowych. Na Łynie w Olsztynie krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody, głównie 
w strefie stanów niskich, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych z wyżej położonych części zlewni. Na jej dopływach prognozuje się na ogół 
tendencję spadkową (w strefie stanów średnich i niskich). Z uwagi na prognozowane opady 
burzowe (30 VI i 1 VII) w miejscu ich wystąpienia na mniejszych rzekach w zlewni Wisły 
po Dęblin, mogą wystąpić krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, na ogół w strefie stanów 
średnich. Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i Bugu), przewiduje się stabilizację oraz lokalne 
wahania stanu wody, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody 
niskiej i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się głównie wahania, lokalnie z tendencją 
spadkową, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w obecnych strefach.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej części okresu opadów na ogół nie 
notowano. W drugiej części okresu występowały burze i opady przelotne, lokalnie 
o natężeniu ulewy i silnej ulewy. Najwyższe sumy dobowe zarejestrowano w czeskiej części 
dorzecza (Bedrichov 50,3 mm, Serak 25,6 mm, Svetla Hora 24,9 mm) oraz w zlewni górnego 
Bobru. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu (głównie o charakterze 
burzowym) obserwowano w drugiej połowie okresu. Najwyższe wartości zanotowano 
w zlewni Noteci. 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie 
na odcinku skanalizowanym w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry stany wody układały się w strefach wody niskiej i średniej, z przewagą 
strefy wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody wysokiej (dolna Kwisa, Miedzianka, 
górna Nysa Łużycka oraz Olza-Młynówka i Opawa-boczne koryto). Stany wody w dorzeczu 
Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się w strefie wody niskiej.  

Stan wody górnej Odry w pierwszej części okresu opadał, a w drugiej obserwowano wzrosty 
i przemieszczanie się niewielkiego wezbrania opadowego. Na skanalizowanym odcinku 
środkowej Odry do Ujścia Nysy Kłodzkiej stan wody miał przeważnie przebieg wyrównany, 
a poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej na ogół ulegał wahaniom spowodowanym pracą urządzeń 
hydrotechnicznych (m.in. Zbiornika Nysa). Stan wody Odry swobodnie płynącej ulegał 
wahaniom z przewagą spadków. W zlewniach dopływów górnej Odry w pierwszej części 
okresu stany wody opadały, a po opadach deszczu w drugiej części okresu notowano 
wahania stanów wody, lokalnie z tendencją wzrostową. W zlewniach dopływów środkowej 
Odry po początkowych spadkach stanów wody rejestrowano następnie przebieg wyrównany 
i lokalne, przejściowe wzrosty stanów wody spowodowane opadami. Lokalnie wzrosty były 
gwałtowne: największy przybór wody zaobserwowano na Nysie Łużyckiej (94 cm 
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w Sieniawce). Lokalne większe wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, szczególnie w zlewni Kłodnicy oraz poniżej zbiorników retencyjnych 
na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Kwisie. W zlewni Warty występowały głównie spadki 
i stabilizacja stanów wody. Na dopływach zlewni Warty przeważały wahania stanów wody 
spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych oraz występowaniem lokalnie 
opadów deszczu o charakterze burzowym. Na Odrze granicznej występowały niewielkie 
wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo przy tendencji 
opadania i wyrównanych stanach wody mogą występować lokalne niewielkie wzrosty 
spowodowane prognozowanymi burzami i opadami przelotnymi. Pod koniec okresu 
miejscami w zlewniach dopływów środkowej Odry (zwłaszcza lewostronnych) możliwe 
wyraźniejsze wzrosty stanów wody związane z prognozowanymi opadami deszczu.   

W ciągu kolejnych dni na całym odcinku Warty prognozowane są niewielkie spadki stanów 
wody, a lokalnie na górnej Warcie stabilizacja. Na dopływach Warty będą występowały 
spadki i stabilizacja oraz możliwe są wahania stanów wody wywołanych oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do wodowskazu 
Widuchowa przewiduje się spadki stanów wody, poniżej Widuchowej niewielkie wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora południowego. 

W połowie okresu zanotowano znaczny wzrost temperatury powietrza – powyżej 30°C 
prawie na całym obszarze. Maksymalna temperatura powietrza wynosiła 33,6°C i została 
zarejestrowana 25 VI w Szczecinie. Najniższa  temperatura równa 10,4 °C wystąpiła 27 VI 
na stacji Resko-Smólsko. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane, w drugiej połowie okresu lokalnie intensywne.  
Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 54,4 mm i została zarejestrowana 25 VI na stacji 
Sępólno Wielkie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach oraz rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów średnich, 
lokalnie niskich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów średnich 
i niskich z tendencją wzrostową w drugiej połowie okresu. W związku z dużymi opadami 
deszczu w Kalistach (Pasłęka), Kwidzynie (Liwa) oraz Goręczynie (Radunia) zarejestrowano 
wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich. 

Najwyższy dobowy wzrost stanów wody (38 cm) zanotowano 27 VI w Pasłęku na rzece 
Wąskiej. 

Rejestrowano przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu na stacjach: Tychówko 
i Bardy na rzece Parsęcie, Słupsk (rzeka Słupia), Resko (rzeka Rega) i Nowe Sadłuki (rzeka 
Bauda). 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach prognozuje się niewielkie wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza stany wody będą się wahać w strefie stanów średnich i niskich. 
Lokalnie na rzece Pasłęce (Kalisty) i Raduni (Goręczyno) stany wody będą się utrzymywać 
w strefie stanów wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 21 czerwca - 28 czerwca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 21 czerwca - 28 czerwca 2016 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 21 czerwca - 28 czerwca 2016 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: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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