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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wahania temperatury powietrza zgodne z cyklem 
dobowym. Do niedzieli 3 VII, która była najcieplejszym dniem okresu, temperatura powietrza 
rosła, a następnie obserwowano stopniowe ochłodzenie. Na większości obszaru najniższa 
temperatura powietrza rejestrowana była w nocy z 3 na 4 VII oraz z 4 na 5 VII. Wyjątkiem był 
obszar Tatr i Podhala, gdzie temperaturę powietrza zbliżoną do minimalnej z całego okresu 
notowano również 29 VI nad ranem. Od czwartku 30 VI w zlewniach karpackich dopływów 
Wisły obserwowano opady burzowe; ich największą intensywność (lokalnie przekraczającą 
40 mm/h) rejestrowano 1 VII w zlewniach: górnego Dunajca, górnej Wisłoki i Sanu powyżej 
zbiornika Solina. Z 2 na 3 VII opady burzowe przeszły w opad ciągły, który swoim zasięgiem 
objął większość obszaru zlewni Wisły po Sandomierz.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa ekstremalne dobowe 
temperatury powietrza podlegały wahaniom. W pierwszej połowie okresu na ogół było 
upalnie - maksymalna temperatura powietrza miejscami osiągała ok. 33°C. W drugiej 
połowie obserwowano znaczne, kilkunastostopniowe ochłodzenie. Minimalną temperaturę 
zaobserwowano w ostatnim dniu okresu, ok. 6°C. Okresowo występowały przelotne, lokalnie 
intensywne, opady deszczu miejscami o charakterze burzowym.  

Na Wiśle po Dęblin rejestrowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich lub 
na granicy strefy stanów niskich i średnich. W pierwszych dniach okresu na większości 
dopływów Wisły po Dęblin obserwowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody. 
Wyjątkiem były zlewnie: Skawy, Dunajca, Wisłoka i Sanu, gdzie obserwowano nieznaczny 
wzrost, spowodowany spływem wód opadowych z poprzedniego tygodnia oraz zwiększonym 
odpływem ze zbiorników. Od 30 VI poziom wody w rzekach zaczął wzrastać na skutek spływu 
wód po opadach burzowych – początkowo wzrosty rejestrowane były jedynie lokalnie 
w zlewniach: Przemszy, Raby, górnego Dunajca i Nidy. Z biegiem tygodnia tendencję 
wzrostową poziomu wody na granicy strefy stanów niskich i średnich, a lokalnie do dolnej 
części strefy stanów wysokich rejestrowano na większości karpackich dopływów Wisły. 1 VII 
na Cichej Wodzie w profilu Zakopane Harenda krótkotrwale został przekroczony stan 
alarmowy, a 3 VII w profilach: Bojszowy na Gostyni, Szabelnia na Brynicy oraz Sucha 
Beskidzka na Stryszawce zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Od 4 VII na większości 
dopływów Wisły po Dęblin obserwowano tendencję spadkową poziomu wody na ogół 
na granicy strefy stanów średnich i niskich, która lokalnie była zaburzana pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację stanu wody 
w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania 
związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej, 
miejscami w dolnej wysokiej. Od 3 VII w zlewni górnej Narwi oraz lokalnie w zlewni górnej 
Biebrzy odnotowano wyraźne wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych. 
Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu  z wielolecia notowano lokalnie na Bzurze, 
Drwęcy i Welu i okresowo: na Wiśle w rejonie Gusina, Torunia i Grudziądza, na Radomce, 
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Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Świdrze, Jeziorce i na Liwcu, a także na środkowej i dolnej Narwi 
oraz na środkowej i dolnej Biebrzy. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, 
na górnej Łynie początkowo w strefie dolnej wysokiej. Obserwowano głównie nieznaczne 
wahania z tendencją spadkową, jedynie lokalnie na Łynie z nieznaczną tendencją wzrostową, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. Na rzekach w jej zlewni spodziewana jest na ogół tendencja 
spadkowa poziomu wody, również na granicy strefy stanów średnich i niskich. Lokalnie 
poziom wody może zostać zaburzany pracą urządzeń hydrotechnicznych 

W ciągu najbliższych dni 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 zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody i lokalne 
wahania, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej 
i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. 

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

 

Dorzecze Odry 

Dorzecze górnej i środkowej Odry było przeważnie w zasięgu niżu z centrum w rejonie Morza 
Norweskiego i w strefie związanych z nim frontów atmosferycznych. Wpływ klinów 
wyżowych zaznaczał się na początku i z końcem okresu. W związku z tym niemal codziennie 
obserwowano opady atmosferyczne, przy czym najwyższe sumy dobowe zarejestrowano 
30 VI oraz 2 i 3 VII w zlewniach: Nysy Kłodzkiej, Olzy, Ślęzy, Oławy i na Górnym Śląsku. Opady 
miały na ogół charakter przelotny o umiarkowanej i dużej intensywności. W zlewni Warty 
i na granicznym odcinku Odry opady deszczu (głównie o charakterze burzowym) 
obserwowano prawie w całym okresie. Najwyższe wartości opadu zanotowano w Żarkach 
(Warta)  31,6 mm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie wody 
niskiej lub przy dolnej granicy strefy stanów średnich. Strefa wody niskiej dominuje na Odrze 
górnej oraz środkowej swobodnie płynącej, w zlewniach dopływów prawostronnych rzeki 
Odry oraz na górnych i środkowych odcinkach większości lewostronnych dopływów Odry. 
Wskutek opadów atmosferycznych stany wody wzrosły tylko odcinkami do strefy wody 
wysokiej (Ruda, Piława, Kłodnica). 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 na górnej Odrze miały na ogół tendencję do powolnego opadania w strefie wody 
niskiej. Jedynie 3 VII w związku z dopływem wód opadowych zarejestrowano wzrosty stanów 
wody do strefy stanów średnich, a z końcem okresu dość szybki spadek stanu wody do strefy 
wody niskiej. Na Odrze skanalizowanej stany wody miały przebieg wyrównany lub 
wykazywały niewielkie wahania, jedynie poniżej Wrocławskiego Węzła Wodnego (Brzeg 
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Dolny i Malczyce) obserwowano znaczne wzrosty i spadki stanów wody związane z pracą 
urządzeń piętrzących, a 4 VII wzrosty również w pozostałych profilach. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej stany wody przeważnie opadały w strefie wody niskiej, tylko okresowo 
notowano wzrosty stanów wody związane przede wszystkim z pracą urządzeń piętrzących 
na odcinku skanalizowanym. W zlewniach dopływów dominowało opadanie stanów wody 
lub przebieg wyrównany. Większe wahania dobowe występowały na Kłodnicy, Widawie, 
Bobrze poniżej Pilchowic oraz na Kwisie poniżej Leśnej, a w związku z opadami deszczu 
również w zlewniach: Psiny, górnej Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Nysy Łużyckiej. 
W zlewni Warty występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach 
również przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. Większe wahania spowodowane były 
wystąpieniem lokalnych opadów deszczu o charakterze burzowym lub oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. 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. Na dopływach Odry górnej 
i środkowej będą występowały wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. W ciągu kolejnych dni na całym odcinku Warty i jej dopływach 
prognozowane są niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty możliwe 
są wahania stanów wody wywołanych oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Odrze granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa przewiduje się niewielkie 
wahania stanów wody, a poniżej Widuchowej 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. 

Pod koniec okresu zanotowano spadek temperatury powietrza. Maksymalna temperatura 
powietrza wynosiła 30°C i została zarejestrowana 2 VII w Prabutach. Najniższa  temperatura 
równa 7,8°C wystąpiła 5 VII na stacji Kmiecin. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie. Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 
26,3 mm i została zarejestrowana 29 VI na stacji w Koszalinie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, na Żuławach oraz rzekach Przymorza wahały się głównie w strefie stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów średnich i niskich. 
W Kalistach na rzece Pasłęce oraz w Goręczynie na rzece Raduni stany wody utrzymywały się 
w strefie stanów wysokich. 

Najwyższy dobowy wzrost stanów wody równy 45 cm zanotowano 29 VI w Braniewie 
na rzece Pasłęce. 

Przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu wystąpiły na stacjach: Tychówko 
(rzeka Parsęta), 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 wzrosty poziomów wody w strefie 
stanów średnich, na zachodzie obszaru lokalnie w strefie stanów wysokich. 

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 28 czerwca - 5 lipca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 28 czerwca - 5 lipca 2016 r.) 

 

 

  



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

8 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 28 czerwca - 5 lipca 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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