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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w całym okresie temperatura powietrza 
była bardzo wyrównana i nie ulegała większym zmianom. W związku z wymianą mas 
powietrza nad Europą nie notowano upałów, a temperatury w ciągu dnia na większości stacji 
nie przekraczały 20°C. Jedynie pierwszego dnia (12 VII) lokalnie notowano jeszcze wyższe 
temperatury. Cały okres był bardzo różnorodny pod kątem opadowym. Przez cały tydzień 
w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano opady deszczu, które były 
zróżnicowane pod kątem wysokości oraz intensywności w zależności od regionu. Najwyższe 
sumy opadów pomierzono w dniach 12-13 oraz 16-17 VII. Notowano wtedy opady 
charakteryzujące się dużą wysokością oraz umiarkowanym i silnym natężeniem. Punktowo 
zarejestrowano deszcz nawalny. Najwyższe sumy opadów odnotowano w dniach 16-17 VII 
na Podhalu gdzie w opadach ciągłych (w okresie ich trwania) sumy dochodziły lokalnie 
do 150 mm za 36 godzin. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalne dobowe 
temperatury powietrza podlegały na ogół nieznacznym wahaniom (w zakresie 17-26°C), 
z najwyższymi wartościami na początku okresu. Najniższe minimalne temperatury powietrza 
(ok. 8°C) notowano natomiast pod koniec okresu. Przez cały czas obserwowano opady 
deszczu – w pierwszej połowie okresu o najwyższych sumach dobowych, intensywne, 
o charakterze burzowym oraz ciągłym.  

Na Wiśle po Dęblin do dnia 16 VII włącznie notowano wahania poziomu wody głównie 
na granicy strefy stanów niskich i średnich. Od 17 VII notowano wzrosty poziomu wody 
do strefy stanów wysokich (po ujście Sanu) w związku ze spływem wód opadowych oraz 
zwiększoną pracą zbiorników retencyjnych. Poniżej ujścia Sanu w dalszym ciągu 
obserwowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

Na dopływach Wisły po Dęblin w dniu 13 VII odnotowano wzrosty w zlewniach: Małej Wisły, 
Przemszy, Brynicy, Soły, Skawy, Raby oraz punkowo w zlewniach Dunajca, Nidy, a także 
Kamiennej. Wzrosty te miejscami były gwałtowne i notowano je w strefie stanów niskich 
i średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze i alarmowe (zlewnie Małej Wisły i Brynicy). Na pozostałych rzekach 
notowano stabilizację bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. 

W dniu 14 VII odnotowano wzrosty poziomu wody związane z występującymi opadami 
deszczu o charakterze ciągłym i lokalnie burzowym (w górnych odcinkach dopływów Wisły) 
oraz wahania wynikające z przemieszczania wody w zlewni i pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. Wzrosty i wahania odbywały się przeważnie w strefie stanów średnich 
lub na granicy stref stanów niskich i średnich, a lokalnie, w zlewniach Przemszy, Gostyni 
i Sanu powyżej Soliny, w strefie stanów wysokich. W wymienionych zlewniach punktowo 
zostały przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. Na pozostałych rzekach notowano 
stabilizację bądź spadki w strefie stanów średnich i niskich. 
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W dniach 15 i 16 VII notowano głównie wahania poziomu wody związane ze spływem wód 
opadowych w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów 
wysokich. 

W dniu 17 VII w zlewniach prawobrzeżnych dopływów Wisły po Dęblin odwadniających 
Karpaty (Soły, Skawy i Dunajca) - na odcinkach powyżej zbiorników retencyjnych 
występowały wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy stref stanów 
średnich i wysokich. Na pozostałych odcinkach dopływów prawobrzeżnych notowano 
przeważnie wahania poziomu wody w strefie stanów średnich, zwykle z nałożoną ogólną 
tendencją wzrostową, związane z przemieszczaniem wody w poszczególnych zlewniach oraz 
pracą głównych urządzeń hydrotechnicznych w regionie. W zlewniach lewobrzeżnych 
dopływów Wisły poziom wody stabilizował się w strefie stanów średnich bądź na granicy 
stref stanów niskich i średnich. 

W dniu 18 VII w wyniku opadów deszczu oraz lokalnie pracy zbiorników, w zlewniach Soły, 
Skawy, Skawinki, Raby, Uszwicy, Dunajca, Białej Tarnowskiej, Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka 
odnotowano wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich oraz na granicy stref stanów 
średnich i wysokich. Szczególnie gwałtowne wzrosty wystąpiły w zlewni Dunajca powyżej 
zbiornika Czorsztyn, gdzie zostały przekroczone stany ostrzegawcze oraz alarmowe.  

Po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Sromowce Wyżne na Dunajcu, zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze poniżej tego zbiornika – w profilach Sromowce Wyżne oraz Krościenko. 
Stany ostrzegawcze zostały przekroczone także punktowo w zlewniach: Soły, Skawy oraz 
Wisłoka. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin na ogół notowano stabilizację 
bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich bądź niskich. 

W dniu 19 VII w wyniku spływu wód opadowych oraz pracy zbiorników Rożnów-Czchów, 
zanotowano wzrost poziomu wody na Dunajcu poniżej zbiornika Czchów, Sanie od profilu 
Dynów do ujścia Tanwi i na Wieprzu w Krasnymstawie. Wzrosty te miały miejsce w górnej 
części strefy stanów średnich (San) i na granicy strefy stanów średnich i niskich (Wieprz).  

Na Dunajcu punktowo w dalszym ciągu utrzymywały się przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano spadki poziomu 
wody głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody: do zbiornika 
we Włocławku związane z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni, 
poniżej Włocławka spowodowane pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie 
wody niskiej, okresowo w rejonie Tczewa w strefie wody średniej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano: w pierwszej połowie okresu głównie wzrosty stanu wody 
spowodowane zaistniałymi opadami deszczu, a w drugiej wahania poziomu (z przewagą 
spadków) związane ze spływem wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami 
w dolnej wysokiej. W górnym biegu Wierzycy w dniach 15-17 VII obserwowano 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu 
z wielolecia notowano okresowo: na Wiśle w rejonie Chełmna, Grudziądza, Tczewa i lokalnie 
na Radomce, Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Drzewiczce, Świdrze, Bzurze, Welu i na Osie. 
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W zlewni Bugu w całym okresie obserwowano wahania poziomu wody na ogół w strefie 
stanów niskich.  

Stan wody na Narwi, Biebrzy, Pisie i Omulwi układał się głównie w strefie wody niskiej,  
a na pozostałych dopływach Narwi oraz na dopływach Biebrzy na ogół w strefie wody 
średniej, lokalnie dolnej wysokiej. W wyniku spływu wód opadowych po intensywnych 
opadach z pierwszej połowy okresu w zlewni Narwi obserwowano na ogół wzrosty, lokalnie 
na dopływach górnej Narwi oraz na dopływach górnej Biebrzy do dolnej strefy wody 
wysokiej, nieznaczne przekroczenia stów ostrzegawczych odnotowano na Supraśli 
w Nowosiółkach i Supraślu oraz na Czarnej w Sochoniach.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
obserwowano na ogół wahania, w zlewni środkowej i dolnej Łyny z tendencją wzrostową, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin w związku z przemieszczaniem się kulminacji fali 
wezbraniowej notowany będzie wzrost poziomu wody poniżej ujścia Sanu po Dęblin 
do strefy stanów wysokich. Powyżej ujścia Sanu głównie obserwowane będą spadki poziomu 
wody w strefie stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowane będą 
głownie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w dolej części strefy 
stanów wysokich. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych nie będą się utrzymywać. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: 
do zbiornika we Włocławku wzrosty stanu wody (do strefy wody średniej) spowodowane 
spływem wody opadowej z górnej części zlewni, poniżej Włocławka prognozowane 
są wahania stanu związane z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody z tendencją 
do opadania, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej 
i średniej, miejscami w dolnej wysokiej. Obserwowane obecnie nieznaczne przekroczenia 
stanów ostrzegawczych na Supraśli (Nowosiółki, Supraśl) w ciągu pierwszych dni utrzymają 
się. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez cały okres notowano opady deszczu. 
W pierwszych trzech dniach występowały opady o dość dużej i dużej wysokości, lokalnie 
o natężeniu deszczu ulewnego i silnej ulewy. Najwyższe sumy dobowe zanotowano w zlewni 
Olzy (Sovinec - 86,4 mm), Bobru (Polkowice - 80,9 mm) i środkowej Odry (Głogów - 80,7 
mm). W kolejnych dniach były to opady przelotne, o natężeniu umiarkowanym, lokalnie dość 
duże. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły prawie 
w całym okresie. Największe opady wystąpiły w pierwszej części okresu i były to opady 
o natężeniu umiarkowanym i silnym. W drugiej części opady były niewielkie. Najwyższe 
wartości opadu zanotowano w Szczecinku (Gwda) 106 mm. 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

   

Stan wody górnej i częściowo Odry środkowej do Trestna układał się w strefie wody średniej. 
Od Brzegu Dolnego do Połęcka stan wody utrzymywał się w strefie wody niskiej i średniej, 
a od Białej Góry do Słubic w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry stany wody układały się z przewagą strefy wody średniej miejscami niskiej, lokalnie 
i przejściowo w strefie wody wysokiej na: Olzie, dolnej Kwisie, dolnym Bobrze, Sąsiecznicy, 
Orlej, Miedziance i Nysie Łużyckiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 
i alarmowych włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody niskiej 
i średniej. 

Stany wody na górnej Odrze ulegały znaczącym okresowym wahaniom ok. 100 cm 
wynikających z opadów deszczu. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej  notowano  
miejscami  większe wahania stanów wody, będące wynikiem pracy urządzeń piętrzących 
i przemieszczania się wód opadowych. Na Odrze środkowej, poniżej Brzegu Dolnego 
do Ścinawy zaznaczyły się okresowo wzrosty do 50 cm. W drugiej połowie okresu 
od Głogowa i w dół biegu rzeki przemieszczała się fala wezbrania. 

W pierwszych trzech dniach okresu w wyniku występowania silnych i ulewnych opadów 
deszczu w większości zlewni dopływów górnej i środkowej Odry dominowały wzrosty stanów 
wody. Największe wzrosty w ciągu doby w zakresie od 102 cm do 242 cm obserwowano 
14-15 VII, gdzie miejscami w zlewniach lewostronnych północno-zachodniego dorzecza Odry 
notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. W kolejnych dniach spływ 
wód opadowych i przemieszczanie się wezbranych fal, szczególnie w zlewni Kaczawy 
i Baryczy powodował utrzymanie poziomu wód  w strefie wody wysokiej (z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych) do końca okresu. Miejscami w zlewniach górnej Odry i górnego 
Bobru obserwowano krótkotrwałe przyrosty stanów wody wynikające z opadów. 
Oddziaływanie urządzeń hydrotechnicznych i zwiększone odpływy ze zbiorników 
powodowały wahania stanów wody na odcinkach rzek będących pod ich wpływem. 
Na pozostałych stacjach wodowskazowych notowano tendencję spadkową, lokalnie stany 
wyrównane. Na całym obszarze zlewni Warty po intensywnych opadach deszczu 
występowały wzrosty stanów wody. W pierwszej kolejności wzrosty zaznaczyły się na górnej 
Warcie i wraz z przemieszczaniem się opadów w kierunku północnym zaznaczały się 
w pozostałych częściach zlewni Warty. W drugiej połowie okresu wystąpiły spadki stanów 
wody na górnej i środkowej Warcie oraz na jej dopływach. Większe wahania stanów wody 
na dopływach spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej występowały głównie wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą na ogół 
opadały w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej przewiduje się wahania stanów wody, związane z przemieszczaniem się wezbrania 
z poprzednich dni. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry  mogą występować 
większe zmiany, wynikające z pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty i do wodowskazu Oborniki prognozowane 
są spadki stanów wody. Na pozostałym odcinku Warty niewielkie wzrosty. Na dopływach 
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Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie możliwe są wahania 
wywołanych oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej 
Słubic przewiduje się wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury (powyżej 24°C) występowały 12 VII. Maksymalna temperatura 
powietrza wynosiła 26°C i została zanotowana w Nowej Pasłęce, a najniższa równa 9,7°C 
wystąpiła 17 VII na stacji w Kmiecinie. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie i były lokalnie bardzo intensywne.  
Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła ponad 150  mm i została zarejestrowana 14 VII 
na stacji Gdańsk-Rębiechowo. Opady przekraczające 100 mm na dobę zanotowano również 
w Sępólnie Wielkim, Helu, Wejherowie, Gdyni i Lęborku. 

Od początku okresu notowano tendencję wzrostową poziomów wody. W związku z silnym 
wiatrem z kierunku północno-wschodniego we wschodniej części polskiego Wybrzeża, 
na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody wzrosły do stanów ostrzegawczych, lokalnie 
powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. W zachodniej części polskiego Wybrzeża, 
na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Wisły i Odry rejestrowano głównie 
wahania w strefie stanów średnich i wysokich. 

Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej zanotowano wzrosty 
stanów wody spowodowane spływem wód opadowych. Na rzekach uchodzących do Zatoki 
Gdańskiej poziomy wody przekroczyły lokalnie strefę stanów alarmowych. Na rzekach 
Przymorza notowano wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, 
lokalnie - w Miłoszewie na rzece Łebie -  z przekroczeniem strefy stanów alarmowych.  

Maksymalne wzrosty (powyżej 90 cm) notowano na stacjach: Pruszcz Gdański, Wejherowo, 
Miłoszewo, Charnowo, Białogórzyno. 

W pierwszej połowie okresu 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 głownie w strefie 
stanów średnich i wysokich. 

Na rzekach Przymorza przewidywane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich 
i wysokich, lokalnie ostrzegawczych z tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 12 lipca - 19 lipca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 12 lipca - 19 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 12 lipca - 19 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Kamila Głowinkowska (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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