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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W dniach 2-7 VIII temperatura powietrza ulegała nieznacznym wahaniom zgodnym z cyklem 
dobowym. Najcieplejszym dniem był 6 VIII (temperatura powietrza lokalnie przekraczała 
30°C). Od 7 VIII nastąpiło znaczne ochłodzenie, a 8 VIII temperatura minimalna lokalnie 
wyniosła jedynie 3-4°C. Najniższa dobowa temperatura powietrza została zanotowana 
w nocy z 7 na 8 VIII w Bieszczadach (3,2°C). Opady deszczu notowane były jedynie 5 i 6 VIII. 
Opady te były połączeniem występujących punktowo opadów burzowych i opadów 
wielkoskalowych, jednak nawet połączone, nie miały charakteru opadów intensywnych. 
W pozostałych dniach okresu opady nie występowały, bądź były to śladowe ilości.   

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania 
maksymalnej dobowej temperatury powietrza z najwyższymi wartościami 5 VIII do ok. 32°C. 
Najniższą minimalną dobową temperaturę powietrza notowano pod koniec okresu (8 VIII). 
W ciągu okresu obserwowano na ogół przelotne, zróżnicowane pod względem wysokości 
opady deszczu, miejscami intensywne o charakterze burzowym. 

W związku z brakiem zasilania zlewni Wisły po Dęblin opadami deszczu (a w dniach 5 i 6 VIII 
słabego jej zasilenia) na rzekach tej zlewni obserwowano na ogół spadek bądź stabilizację 
poziomu wody głównie w strefie stanów średnich (lokalnie stany wody układały się w dolnej 
części strefy stanów wysokich). Jedynie punktowo w miejscach gdzie opady były najbardziej 
intensywne, zanotowano niewielkie wzrosty poziomu wody, na ogół w strefie stanów 
średnich. Miejscami na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin, notowano wahania stanów wody 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania 
stanów wody początkowo w strefie stanów średnich (także w jej górnej części), a od 6 VIII już 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części okresu obserwowano wahania 
stanu wody, związane ze spływem wody z górnej części zlewni i z pracą stopnia wodnego 
we Włocławku, a w drugiej części na ogół opadanie stanu wody. Poziom wody układał się 
w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew 
(z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu) w pierwszej części okresu, obserwowano na ogół 
stabilizację i lokalne okresowe wahania stanu wody, głównie w północnej części 
omawianego rejonu, związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W drugiej części okresu obserwowano na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej 
wysokiej. W drugiej części okresu lokalnie na Pilicy, Drzewiczce i Bzurze notowano przepływy 
niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia.  

W zlewni Bugu obserwowano nieznaczne wahania poziomu wody, na ogół z tendencją 
spadkową przeważnie w strefie stanów niskich. Jedynie na Krznie w Malowej Górze stan 
wody układał się w dolnej części strefy stanów średnich. 

W zlewni Narwi obserwowano na ogół stabilizację i opadanie poziomu wody. Lokalnie 
na dopływach Narwi i Biebrzy wystąpiły nieznaczne wahania wywołane spływem wód 
opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody na Narwi, Biebrzy, Pisie i Omulwi 
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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 zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i w dolnej strefie 
wody wysokiej. Obserwowano na ogół wahania, lokalnie wzrosty stanu wody, wywołane 
głównie spływem wód opadowych po lokalnie intensywnych opadach oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

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 
o charakterze burzowym, które w nocy będą przechodzić w opady ciągłe, w zachodniej części 
osłanianego obszaru (tj. w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, 
Wisłoki, Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej), spodziewane są wzrosty 
poziomu wody (miejscami gwałtowne) na ogół do strefy stanów średnich. Punktowo 
w zlewni Małej Wisły, Przemszy oraz Soły (gdzie zjawisko będzie miało najintensywniejszy 
przebieg), możliwe są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, 
z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. We wschodniej części obszaru  
(tj. w zlewni Sanu, Wieprza) prognozuje się na ogół tendencję spadkową poziomu wody 
głównie w strefie stanów niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w najbliższych dniach przewiduje się opadanie 
stanu wody, głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody, miejscami zakłóconą 
pracą urządzeń hydrotechnicznych z możliwością lokalnych wahań, głównie na dopływach 
Wisły do zbiornika we Włocławku, związanych z prognozowanymi opadami o charakterze 
burzowym - w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w dolnej wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry najwyższe opady związane były z przemieszczaniem się 
z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego w dniu 5 VIII. Występowały wtedy 
burze i ciągłe opady deszczu o zróżnicowanym natężeniu (od słabego i umiarkowanego 
po silne i ulewy). Najwyższe sumy dobowe zarejestrowano w czeskiej części zlewni górnej 
Odry (Lysa Hora 50,5 mm, Lucina 41,9 mm, Sovinec 31,9 mm) oraz w zlewniach Nysy 
Łużyckiej i Kwisy. W pozostałych dniach okresu lokalnie rejestrowano na ogół małe opady 
deszczu.  W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu skumulowane były 
w ostatnich dniach okresu. Opady miały głównie charakter opadów burzowych. Najwyższą 
wartość opadu zanotowano na stacji Ryczywół (Wełna). 

Stan wody górnej i środkowej Odry na odcinku skanalizowanym układał się przeważnie 
w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. Stan wody Odry środkowej 
swobodnie płynącej układał się w strefie wody niskiej, a przejściowo w czasie 
przemieszczania się wezbrania w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry stany wody układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
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i przejściowo w strefie wody wysokiej. Lokalnie w zlewni Kwisy 5 VIII został przekroczony 
stan ostrzegawczy (o 3 cm). 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.  

Na górnej Odrze po spadkach, które miały miejsce na początku okresu, 5 VIII wystąpiły 
ponowne wzrosty stanu wody spowodowane ww. opadami. Na skanalizowanym odcinku 
środkowej Odry stan wody początkowo opadał, a w drugiej części okresu ulegał wahaniom 
wynikającym z przemieszczania się wezbrania. Odrą środkową swobodnie płynącą 
przemieszczało się wezbranie spowodowane opadami z ubiegłego okresu, a na odcinku 
do Głogowa kolejne, mniejsze wezbranie, które uformowało się na górnej Odrze 
w omawianym okresie. W zlewniach dopływów górnej Odry w połowie okresu notowano 
wzrosty po opadach deszczu, a następnie spadki stanów wody. W zlewniach dopływów 
środkowej Odry stany wody miały przeważnie przebieg wyrównany bądź ulegały 
nieznacznym wahaniom. Wzrosty, lokalnie gwałtowne, po opadach deszczu wystąpiły 5 VIII 
w zlewniach Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru. W końcu okresu stany wody w tych zlewniach 
opadały. Praca urządzeń hydrotechnicznych powodowała lokalne wahania stanów wody 
zwłaszcza poniżej zbiorników retencyjnych Rybnik, Lubachów, Słup, Pilchowice i Leśna.  

W zlewni Warty dominowały spadki stanów wody. Od wodowskazu Wronki do ujścia 
rejestrowano wzrosty i wahania stanów wody. Na większości dopływów przeważały wzrosty 
i stabilizacja stanów wody. Większe wahania na dopływach spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wzrosty 
stanów wody. Poniżej Widuchowej wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu 
w dorzeczu górnej Odry i we wschodniej części dorzecza środkowej Odry prognozowane 
są wzrosty stanów wody w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej z możliwością lokalnych 
przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zachodniej części dorzecza środkowej Odry stany 
wody będą początkowo ulegały wahaniom, a następnie ustabilizują się.  

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, a poniżej 
Widuchowej wzrosty. 

 

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 8 VIII. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 27,4°C i została zanotowana w Kmiecinie, w zlewni rzeki Szkarpawy. 
Najniższa temperatura równa 9,4°C wystąpiła 3 VIII na stacji Szczecin. 
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Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały każdego dnia. Maksymalna dobowa 
suma opadu wyniosła niemal 35 mm, została zarejestrowana 5 VIII na stacji Nowa Pasłęka, 
we wschodniej części obszaru.   

W pierwszej połowie okresu na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym 
odcinku Odry i Wisły, na Żuławach notowano wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych we wschodniej części obszaru oraz 
w środkowym biegu Pasłęki poziomy wody układały się w strefie stanów średnich i wysokich. 
Na rzekach Przymorza zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, na rzece Inie, Baudzie 
oraz w dolnym odcinku rzeki Pasłęki poziomy wody wahały się w strefie stanów niskich oraz 
średnich. W drugiej połowie okresu notowano wzrosty poziomów wody i wahania głównie 
w strefie stanów średnich i wysokich.  

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody (60 cm) zarejestrowano na stacji Pierzchały, był 
spowodowany pracą urządzeń hydrotechnicznych. Wzrosty powyżej 20 cm na stacjach Nowe 
Sadłuki i Braniewo były wywołane spływem wód opadowych. 

W pierwszej 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, 
w ujściowym odcinku Wisły i Odry będą się wahać w strefie stanów średnich. Na Żuławach 
i Zalewie Wiślanym prognozowane są wzrosty poziomów wody i wahania w strefie stanów 
średnich i wysokich. 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 2 sierpnia - 9 sierpnia 2016 r.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 2 sierpnia - 9 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 2 sierpnia - 9 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Tomasz Grzelka (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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