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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dniach 26-31 VII temperatura powietrza ulegała nieznacznym wahaniom zgodnym 
z cyklem dobowym; najcieplejszymi dniami w tym okresie (temperatura powietrza lokalnie 
przekraczała 30°C) były: 27 oraz 31 VII. Dopiero z 31 VII na 1 VIII nastąpiło ochłodzenie, 
związane z ośrodkiem niżowym przemieszczającym się w kierunku północnego-wschodu. 
Najniższa dobowa temperatura powietrza notowana była w nocy z 1 na 2 VIII (miejscami nie 
przekraczała 10°C). W trakcie okresu niemal codziennie rejestrowano opady deszczu o różnej 
intensywności i wysokości, w zależności od regionu. Opady te były związane głównie z dużą 
dynamiką procesów konwekcyjnych; miejscami notowano opady nawalne. Na uwagę 
zasługuje dzień 31 VII, wyróżniający się pod względem skali zjawiska (głównie w południowo-
zachodniej części obszaru) kiedy to opady burzowe przechodziły w intensywny opad ciągły. 
Jedynie w dniu 1 VIII występujące opady deszczu charakteryzowały się słabym natężeniem 
i małą wysokością.   

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
spadek maksymalnej dobowej temperatury powietrza, z jednodniowym wzrostem 31 VII. 
Najwyższe wartości (lokalnie ok. 31°C) notowane były pierwszego dnia okresu. Najniższą 
minimalną dobową temperaturę powietrza (zwykle 9-19°C) zanotowano w ostatnim dniu. 
W ciągu całego okresu obserwowano na ogół przelotne, mocno zróżnicowane pod względem 
wysokości opady deszczu o charakterze burzowym, lokalnie były one intensywne 
o dobowych sumach przekraczających 30 mm. 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody przy ogólnym trendzie rosnącym 
(głównie do górnej części strefy stanów średnich). Powyższa tendencja związana była 
ze spływem wód opadowych z górnych części zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na dopływach Wisły po Dęblin występujące opady deszczu, wywoływały krótkotrwałe 
wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich oraz do dolnej 
części strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg miało na obszarze 
woj. śląskiego oraz małopolskiego, gdzie notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych, 
a punktowo alarmowych (zlewnia Brynicy w woj. śląskim). Na pozostałym terenie zlewni 
Wisły po Dęblin (tj. woj. świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) zjawisko miało charakter 
znacznie bardziej lokalny i łagodniejszy; krótkotrwałe wzrosty poziomu wody rejestrowane 
były głównie w obrębie strefy stanów średnich oraz niskich. Miejscami na rzekach w zlewni 
Wisły po Dęblin, zmiany stanów wody były wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej połowie okresu obserwowano 
na ogół opadanie stanu wody, a w drugiej połowie wahania stanu wody związane 
z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni i pracą stopnia wodnego 
we Włocławku. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i lokalnie średniej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Bugu) 
obserwowano na ogół stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i spływem wód opadowych. Poziom wody układał się w strefie wody 
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średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. Przepływy niższe od średniego niskiego 
przepływu z wielolecia lokalnie notowano na Drzewiczce, Bzurze i na Osie. 

Stan wody na Narwi, Biebrzy, Pisie i Omulwi układał się w strefie wody niskiej,  
a na pozostałych dopływach Narwi oraz na dopływach Biebrzy na ogół w strefie wody 
średniej, lokalnie dolnej wysokiej. W zlewni Narwi obserwowano na ogół wahania i wzrosty 
wywołane spływem wód opadowych po opadach o lokalnie umiarkowanym i silnym 
natężeniu oraz przemieszczaniem wód w zlewni. Największe wzrosty notowano lokalnie 
na dopływach górnej Biebrzy i górnej Narwi, zwłaszcza w zlewni Supraśli, gdzie lokalnie 
w drugiej połowie okresu odnotowano nieznaczne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
Na środkowej Biebrzy okresowo notowano przepływ poniżej średniego niskiego z wielolecia. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
obserwowano na ogół wahania i wzrosty stanu wody, pod koniec okresu na górnej Łynie oraz 
na Gubrze do strefy dolnej wody wysokiej. Występujące wzrosty i wahania wywołane były 
głównie spływem wód opadowych, po lokalnie intensywnych opadach, w zlewni Węgorapy 
także pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu w strefie 
stanów średnich (miejscami w jej górnej części). Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół 
prognozuje się tendencję spadkową oraz wahania głównie w strefie stanów średnich 
i niskich. Miejscami poziom wody może być zaburzany pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

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

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania z tendencją spadkową, 
głównie w strefie wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu obserwowano przez większość okresu 
(poza ostatnim dniem). Były to opady najczęściej o charakterze punktowym, lokalne. 
W dwóch pierwszych dniach występowały opady nawalne z dobowymi sumami rzędu  
40-60 mm. 31 VII opady swoim zasięgiem objęły niemal całe dorzecze, a te o największej 
intensywności skoncentrowały się w zlewniach dopływów górnej Odry, gdzie średni opad 
na zlewnie wynosił >30 mm. W pozostałych dniach okresu opady osiągały znacznie niższe 
wartości dobowe, nie mając znaczącego wpływu na przebieg stanów wody w dorzeczu. 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły w prawie całym 
okresie i miały głównie charakter opadów burzowych. Najwyższą wartość opadu zanotowano 
w Kaliszu (Prosna)  60,0 mm. 
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Początkowo stany wody górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody średniej 
i niskiej. W zachodniej części dorzecza po opadach w pierwszych dniach okresu stany wody 
przeszły miejscami do strefy wody wysokiej (Nysa Łużycka i Kwisa). Po opadach 
w przedostatniej dobie stany wody w zlewniach dopływów górnej Odry wzrosły do strefy 
wody wysokiej. W dwóch ostatnich dobach wzrosty skutkujące zmianą stref stanów wody  
(z niskiej na średnią) obserwowana była w korycie Odry od Chałupek do profilu Malczyce. 
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 niskiej i średniej. 

Stany wody na górnej Odrze przez większość okresu ulegały chwilowym wahaniom (lokalnie 
znacznym), które były spowodowane przelotnymi opadami burzowymi. W drugiej części 
okresu, po wystąpieniu opadów ciągłych o dużych sumach dobowych, stany wody wzrastały, 
często gwałtownie (250 cm/3h na Kłodnicy, 160 cm/5h na Bierawce), przekraczając na kilku 
wodowskazach strefy stanów ostrzegawczych i alarmowych. Po słynięciu wód opadowych 
w dół zlewni w korycie Odry uformowała się fala, która powodowała dobowe przyrosty 
stanów wody >100 cm na górnej Odrze i na skanalizowanym odc. środkowej Odry. W zlewni 
środkowej Odry stany wody miały na ogół przebieg wyrównany z tendencją do opadania. 
Przebieg ten był lokalnie i krótkotrwale zaburzany przez intensywne opady burzowe 
(zwłaszcza w zlewniach Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Nysy Kłodzkiej) oraz przez pracę 
urządzeń piętrzących (głównie Bóbr i Kwisa). Na całym obszarze zlewni Warty 
po intensywnych opadach deszczu występowały wzrosty stanów wody. Na większości 
dopływów przeważały wzrosty i stabilizacja stanów wody. Większe wahania na dopływach 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
występowały spadki stanów wody. Poniżej Widuchowej wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą się 
stabilizowały w strefach wody średniej i niskiej. Korytem Odry środkowej poniżej profilu 
Oława transformować się będzie niewielkie wezbranie, o znacznie mniejszych dobowych 
wzrostach niż miało to miejsce na górnej Odrze. 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 i wahania stanów wody. Lokalnie 
na dopływach możliwe są wzrosty 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 i oraz umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury (powyżej 25°C) występowały 26 i 27 VII we wschodniej części 
obszaru. Maksymalna temperatura powietrza wynosiła ponad 29°C i została zanotowana 
w Prabutach, w zlewni rzeki Nogat. Najniższa temperatura równa 9,6°C wystąpiła 27 VII 
na stacji Resko-Smólsko. 
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Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały każdego dnia. Maksymalna dobowa 
suma opadu wyniosła 41 mm i została zarejestrowana 31 VII na stacji Sierakowo,  
w środkowej części obszaru.   

Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym odcinku Odry i Wisły notowano 
wahania poziomów wody w strefie stanów średnich. Na Żuławach, na rzekach Przymorza 
zlokalizowanych we wschodniej części obszaru oraz w środkowym biegu rzeki Pasłęki 
(Kalisty) poziomy wody układały się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie 
(Goręczyno na rzece Raduni) w strefie stanów ostrzegawczych. Na rzekach Przymorza 
zlokalizowanych w zachodniej części omawianego obszaru, na rzece Inie, Baudzie oraz 
w dolnym odcinku rzeki Pasłęki poziomy wody wahały się w strefie stanów niskich oraz 
średnich.  

Maksymalne dobowe wzrosty poziomów wody (powyżej 20 cm) zarejestrowano na stacjach 
Białogórzyno oraz Korzybie, zlokalizowanych w środkowej części obszaru. Wzrosty były 
spowodowane spływem wód opadowych. 

Podczas  omawianego tygodnia 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 oraz na Żuławach będą się wahać w strefie 
stanów średnich. Na rzekach Przymorza prognozuje się wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich i niskich, lokalnie (wschodnia część obszaru) wysokich, z niewielką 
tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 lipca - 2 sierpnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 lipca - 2 sierpnia 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 26 lipca - 2 sierpnia 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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