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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dniach 5-8 VII w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano obniżanie 
się średniej dobowej temperatury powietrza, a od 9 VII znaczny wzrost. Najcieplejszym 
dniem był 11 VII (w wielu miejscach temperatura przekraczała 30°C), natomiast najniższa 
temperatura powietrza (na ogół poniżej 10°C) rejestrowana była w nocy z 7 na 8 VII. 
W dniach 5-6 VII notowano lokalne opady deszczu (głównie o charakterze burzowym) 
na ogół o natężeniu słabym i umiarkowanym, a miejscami silnym. W nocy  8/9 VII, a także 
jeszcze w ciągu dnia 9 VII w całej zlewni Wisły po Dęblin rejestrowano opady ciągłe 
(punktowo z wbudowanymi komórkami burzowymi) charakteryzujące się słabą 
i umiarkowaną intensywnością (o najwyższych dobowych sumach na Podkarpaciu). 
W pozostałych dniach tj. 7 VII, 10-11 VII na ogół opadów nie notowano.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna dobowa 
temperatura powietrza podlegała wahaniom w przedziale zwykle ok. 18-25°C. 11 VII wystąpił 
jej wyraźny wzrost - na większości obszaru przekroczyła 30°C, miejscami osiągając tego dnia 
wartości ok. 34°C. Najniższe wartości minimalnej temperatury powietrza (miejscami ok. 5°C) 
notowane były 8 VII. W ciągu całego okresu występowały przeważnie przelotne opady 
deszczu, miejscami o silnym natężeniu i o charakterze burzowym. Najwyższe dobowe sumy, 
sięgające około 25 mm, odnotowano 6 VII w zlewniach Brdy i Welu oraz 11 VII w zlewniach 
Supraśli, Gubra i górnej Pisy. 

Na Wiśle po Dęblin rejestrowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a lokalnie 
w dolnej części strefy stanów średnich, przy ogólnym trendzie malejącym. Na dopływach 
Wisły po Dęblin na ogół obserwowano tendencję spadkową poziomu wody (w strefie stanów 
niskich oraz miejscami średnich). Lokalnie na mniejszych rzekach, w wyniku opadów 
burzowych, obserwowano krótkotrwałe (miejscami gwałtowne) wzrosty poziomu wody 
do strefy stanów średnich. Po opadach 8/9 oraz 9 VII wzrosty poziomu wody (na granicy 
strefy stanów średnich oraz niskich, a miejscami do strefy stanów średnich) zanotowano 
w zlewni Soły, Wisłoki, Sanu, Nidy, Koprzywianki oraz Wieprza. Dodatkowo lokalnie 
na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody zaburzany był 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, z wyjątkiem 
zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa, obserwowano stabilizację stanu wody oraz lokalne 
wahania związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej 
i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody 
średniej i niskiej, a lokalnie w zlewni Supraśli w ostatnim dniu w dolnej strefie wody 
wysokiej. W  zlewni Narwi obserwowano na ogół nieduże wahania i wzrosty, szczególnie pod 
koniec okresu, związane ze spływem wód opadowych. W zlewni Bugu po Krzyczew 
obserwowano spadek poziomu wody na ogół w strefie stanów niskich. Przepływy niższe 
od średniego niskiego przepływu z wielolecia notowano lokalnie na Narwi, Biebrzy Świdrze, 
Bzurze i Welu, okresowo: na Wiśle w rejonie Gusina, Torunia, Chełmna, Grudziądza i Tczewa, 
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na Radomce, Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Drzewiczce, Jeziorce, Liwcu, Rawce, Drwęcy  
i na Osie. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. W związku z prognozowanymi opadami deszczu 
na dopływach Wisły po Dęblin spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów 
średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w miejscu 
wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia 
stanów ostrzegawczych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację stanu wody z tendencją wzrostową, poniżej Włocławka (w związku 
z planowanym zredukowaniem przepływu na stopniu wodnym Włocławek w dniu 12 VII) 
występować będą wahania stanu wody związane z pracą stopnia wodnego. Poziom wody 
układał się będzie w strefie wody niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły 
przewiduje się stabilizację stanu wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. 
W związku z prognozowanymi lokalnie intensywnymi opadami deszczu o charakterze 
burzowym, w miejscu ich wystąpienia, istnieje możliwość wzrostów stanu wody, punktowo 
do strefy wody wysokiej. W zlewni Narwi przewiduje się przeważnie wahania i wzrosty 
poziomu wody, głównie w strefie wody niskiej i średniej a lokalnie na dopływach Narwi 
i Biebrzy do dolnej wysokiej, wywołane przemieszczaniem wody w zlewni oraz spływem wód 
opadowych. Na Bugu po Krzyczew i jego dopływach spodziewane są wahania poziomu wody 
na ogół w strefie stanów niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania z tendencją wzrostową 
w obecnych strefach, wywołane głównie spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały okresowo przelotne opady deszczu 
i burze. Opady dobowe na ogół nie przekraczały 10 mm. Najwyższe opady występowały 
w zlewni Olzy (do 31 mm na stacji Istebna Wieś), w zlewni Widawy oraz w Sudetach. 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu za wyjątkiem dwóch dni 
obserwowano w prawie całym okresie, a opady miały głównie charakter burzowy. Najwyższe 
wartości opadu zanotowano w Sępólnie Wielkim (Gwda) 54,5 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 utrzymuje się 
na większości wodowskazów Odry górnej oraz środkowej swobodnie płynącej, w zlewniach 
dopływów prawostronnych rzeki Odry za wyjątkiem dopływów Baryczy oraz na górnych 
i środkowych odcinkach większości lewostronnych dopływów Odry. 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, lokalnie średniej.  
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Stan wody na górnej Odrze miały na ogół tendencję do powolnego opadania w strefie wody 
niskiej. Okresowy występowały niewielkie wahania. Na Odrze skanalizowanej stany wody 
miały przebieg wyrównany lub wykazywały niewielkie wahania. Znaczące wahania, powyżej 
100 cm występowały w Brzegu Dolnym i Malczycach. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej stany wody ulegały wahaniom w zakresie od 50 do 20 cm. 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 lokalnie w pozostałych zlewniach.  

W zlewni górnej Warty i na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko w pierwszej części okresu  
występowały wzrosty stanów wody wywołane opadami deszczu oraz zwiększeniem odpływu 
ze zbiornika. Na środkowym i dolnym odcinku Warty notowano spadki stanów wody.  
Na dopływach 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 głównie spadki i poniżej 
Widuchowej wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej Odry prognozowane są wzrosty stanów 
wywołane opadami. W następnych dniach wzrosty wystąpią na Odrze skanalizowanej oraz 
mogą występować wahania na Odrze środkowej. Na dopływach Odry środkowej mogą 
wystąpić wzrosty i wahania stanów związane z opadami. W ciągu kolejnych dni w zlewni 
górnej Warty i jej dopływach prognozowane są wzrosty stanów wody. Na pozostałym 
obszarze stabilizacja i niewielkie wzrosty. Na dopływach Warty lokalnie możliwe są wahania 
stanów wody wywołanych oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa przewiduje się stabilizację i niewielkie 
wahania stanów wody, 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 i zachodniego. Na początku okresu obserwowano silny wiatr 
z kierunku północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 27°C) występowały pod koniec okresu. Maksymalna 
temperatura powietrza wynosiła 30,2°C i została zarejestrowana 11 VII w Prabutach. 
Najniższa temperatura równa 9,7°C wystąpiła 7 VII również na stacji w Prabutach. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie i były lokalnie bardzo intensywne.  
Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 55,4 mm i została zarejestrowana 6 VII na stacji 
Polanów. Opady przekraczające 50 mm na dobę zanotowano również w Sępólnie Wielkim 
i Sierakowie. 

Podczas okresu poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, 
na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich, 
lokalnie wysokich. W pierwszej połowie okresu silny wiatr z kierunku północno-zachodniego 
spowodował wzrosty poziomów wody wzdłuż wybrzeża, szczególnie w części zachodniej oraz 
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na Zalewie Szczecińskim Na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów 
średnich i niskich, lokalnie z tendencją wzrostową w związku z występującymi opadami. 
W Kalistach na rzece Pasłęce, w Kwidzynie na Liwie oraz w Goręczynie na rzece Raduni stany 
wody utrzymywały się w strefie stanów wysokich. W ciągu ostatniej doby na wschodzie 
opisywanego obszaru w związku z występowaniem opadów o charakterze burzowym 
odnotowano wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich. 

Najwyższy dobowy wzrost stanów wody równy 62 cm zanotowano 12 VII w Pasłęku na rzece 
Wąskiej. 

W omawianym tygodniu przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował 
w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach poziomy wody będą się wahać głównie w strefie 
stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza przewidywane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich 
i niskich. Lokalnie na rzece Pasłęce, Liwie, Wąskiej i Raduni stany wody będą się utrzymywać 
w strefie stanów wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 5 lipca - 12 lipca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 5 lipca - 12 lipca 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 5 lipca - 12 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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Małgorzata Rzepka (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
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Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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