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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Przez cały okres w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew średnia dobowa 
temperatura powietrza systematycznie wzrastała. Najcieplejszym dniem był 25 VII (w wielu 
miejscach temperatura była bliska 30°C), natomiast najniższa temperatura powietrza 
(na ogół poniżej 10°C, a miejscami nieznacznie powyżej 4°C) rejestrowana była w nocy  
z 20 na 21 VII. Z początkiem (20 VII) i z końcem (25 VII) okresu odnotowano opady (głównie 
o charakterze burzowym) o umiarkowanym, a miejscami silnym natężaniu. W pozostałym 
okresie (21-24 VII) na ogół opadów nie odnotowano. Najwyższy zaobserwowany opad 
o nawalnej intensywności wystąpił  25 VII na Turbaczu i wyniósł ponad 70 mm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wzrost 
maksymalnej dobowej temperatury powietrza. Jedynie 22 i 23 VII odnotowano jej spadek, 
a najwyższe wartości (do ok. 30°C) notowano w ostatnim dniu okresu. Minimalna dobowa 
temperatura powietrza podlegała z reguły wahaniom z ogólną tendencją wzrostową, 
a najniższe jej wartości (ok. 7°C) notowano 21 i 22 VII. W ciągu całego okresu sporadycznie 
występowały przelotne opady deszczu, jedynie 25 VII, głównie w zlewniach Pilicy, Bzury 
i Biebrzy odnotowano miejscami intensywne opady burzowe. 

Z początkiem tygodnia na Wiśle, od ujścia Wisłoki po Dęblin, odnotowywano wzrost poziomu 
wody do dolnej części strefy stanów wysokich, wynikające ze spływu wód opadowych. 
Na pozostałych odcinkach występowały spadki przeważnie w strefie stanów średnich. 
Natomiast od 22 VII na całym odcinku Wisły po Dęblin występowały na ogół spadki poziomu 
wody w strefie stanów średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, a miejscami w górnej 
części strefy stanów średnich (przeważnie zlewnia górnego Dunajca). Jedynie w okresie  
19- 21 VII lokalnie odnotowano wzrosty poziomu wody na odcinkach poniżej zbiorników, 
wynikające ze zwiększonej pracy urządzeń hydrotechnicznych. Dodatkowo, w wyniku 
opadów burzowych (25 VII), na mniejszych rzekach w województwie śląskim i małopolskim 
wystąpiły wzrosty poziomu wody, punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Miejscami zjawisko miało przebieg gwałtowny. Na Wieprzówce (zl. Skawy) oraz Białej 
w profilu Czechowice-Bestwina (zl. Małej Wisły) zostały krótkotrwale przekroczone stany 
ostrzegawcze. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody z przewagą 
wzrostów związane z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni, a poniżej 
Włocławka spowodowane również pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się 
w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew 
(z wyjątkiem zlewni Bugu do Krzyczewa) obserwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu 
wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w dolnej wysokiej. Przepływy niższe od średniego 
niskiego przepływu z wielolecia lokalnie notowano na Bzurze, Welu, Osie oraz na środkowej 
Biebrzy. W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano przeważnie wahania poziomu wody, 
na ogół w strefie stanów niskich. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
obserwowano na ogół opadanie stanu wody, zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin, spodziewane są na ogół wahania poziomu 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin zaznaczą się 
na ogół spadki poziomu wody, bądź stabilizacja na granicy strefy stanów średnich i niskich, 
a punktowo w górnej części strefy stanów średnich. Jednocześnie w związku 
z prognozowanymi opadami deszczu głównie o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty 
poziomu wody do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Punktowo na mniejszych rzekach istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć przebieg gwałtowny. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie stanu wody. Poziom 
wody układał się będzie na pograniczu wody średniej i niskiej. Na dopływach powyższego 
odcinka Wisły, w tym w zlewni Narwi, przewiduje się na ogół stabilizację stanu wody, 
lokalnie zakłóconą prognozowanymi opadami burzowymi i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w dolnej wysokiej. Na Bugu 
po Krzyczew i jego dopływach spodziewana jest na ogół tendencja spadkowa poziomu wody 
na ogół w strefie stanów niskich. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry słabe, lokalne opady deszczu notowano w połowie 
okresu oraz większe opady w ostatnich dniach. Opady miały charakter przelotny, lokalnie 
były to opady burzowe, lokalnie o dużym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano 
w zlewni Olzy (Istebna-Wieś – 44,5 mm), Nysy Kłodzkiej (Ołdrzychowice Kłodzkie – 40,8 mm). 
W zlewni Warty opady deszczu wystąpiły jedynie w ostatnim dniu okresu i miały głównie 
charakter opadów burzowych. Najwyższą wartość opadu zanotowano w Łodzi 29,6 mm. 
Wartości opadów zanotowanych wcześniej wynosiły poniżej 1,0 mm. W zlewni Odry 
granicznej nie zaobserwowano opadów.  

Początkowo stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody średniej 
i niskiej, a na koniec okresu głownie w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry stany wody układały się głownie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 
Miejscami stany wody układały się w strefie wody wysokiej. W ostatnim dniu okresu stany 
wody na większości wodowskazów układały się w strefie stanów średnich i niskich. Stany 
wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie  
wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się w strefie wody średniej.  

Stany wody na górnej Odrze przez większość okresu opadały i ulegały niewielkim wahaniom. 
Wzrosty wystąpiły ostatniego dnia. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej  notowano  
miejscami  większe wahania stanów wody, będące wynikiem pracy urządzeń piętrzących. 
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Na Odrze środkowej, poniżej Brzegu Dolnego do Ścinawy zaznaczyły się okresowo wahania 
stanów o ponad 100 cm. Na pozostałych odcinakach Odry środkowej stany wody ulegały 
wahaniom w strefie wody niskiej. Większe okresowe wzrosty i wahania stanów wody 
na dopływach górnej i środkowej Odry, szczególnie na Olzie, oraz w zlewniach Nysy 
Kłodzkiej, Bobru, Kwisy, i Nysy Łużyckiej w drugiej połowie okresu były spowodowane 
przelotnymi, lokalnymi opadami.  

W zlewni górnej Warty i na odcinku do zbiornika Jeziorsko  występowały spadki i stabilizacja 
stanów wody. Na odcinku poniżej Jeziorska, aż do ujścia rzeki notowano spadki stanów 
wody. Na większości dopływów przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. Jedynie 
w zlewni Neru po intensywnych opadach burzowych zanotowano lokalnie wzrosty stanów 
wody. Większe wahania na dopływach spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej w pierwszej części okresu występowały wzrosty 
stanów wody, a w drugiej spadki. Poniżej Widuchowej notowano wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą miały słabą 
tendencję wzrostową w strefie wody średniej i niskiej. Na górnej Odrze oraz lokalnie 
na dopływach górnej i środkowej Odry mogą wystąpić większe wzrosty spowodowane 
opadami przelotnymi. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozuje się wahania 
stanów wody. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry mogą występować większe 
zmiany, wynikające z pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu kolejnych dni w całej zlewni Warty spadki stanów wody. Lokalnie na dopływach 
możliwe są wahania wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic przewiduje się spadki stanów wody, poniżej Widuchowej 
stabilizacja. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały słabe wiatry 
ze zmiennych kierunków.  

Najwyższe temperatury (powyżej 25°C) występowały 25 VII. Maksymalna temperatura 
powietrza wynosiła ponad 29°C i została zanotowana w zachodniej części obszaru, 
w Szczecinie. Najniższa  temperatura równa 8,3 °C wystąpiła 22 VII na stacji Resko-Smólsko. 

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie. Maksymalna dobowa suma opadu 
wyniosła niecałe 7  mm i została zarejestrowana 25 VII na stacji Pasłęk.  

Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym odcinku Odry i Wisły, na rzekach 
przymorza (w zachodniej części obszaru) notowano spadki poziomów wody ze strefy stanów 
wysokich do strefy stanów średnich, lokalnie niskich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych 
we wschodniej części obszaru i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej rejestrowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz wahania w strefie stanów średnich i wysokich. 

Nie zanotowano większych dobowych wzrostów stanów wody. 
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W drugiej połowie okresu przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował 
w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na rzekach w zlewni Zatoki Gdańskiej oraz 
na Żuławach będą się wahać w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach 
Przymorza prognozuje się wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich, 
lokalnie wysokich. Na stacji w Goręczynie przewiduje się utrzymanie stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 19 lipca - 26 lipca 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 19 lipca - 26 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 19 lipca - 26 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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