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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew z początkiem okresu (9-12 VIII) średnia 
temperatura powietrza ulegała systematycznemu obniżeniu. Najzimniejszym dniem był 
12 VIII, gdzie na całym obszarze maksymalna temperatura powietrza była poniżej 20°C. 
Z kolei w nocy 11/12 VIII temperatura minimalna nie przekroczyła 10°C, a jej najniższą 
wartość odnotowano w górnych partiach Tatr, gdzie spadła do -1,6°C (Kasprowy Wierch).  
Od 13 VIII średnia temperatura powietrza wzrastała, a następnie jej wartości na ogół 
utrzymywały się do końca okresu. Najcieplejszym dniem był 10 VIII, kiedy temperatura 
powietrza lokalnie przekraczała 30°C. Początkowo, w dniach 10 i 11 VIII opady deszczu, które 
miały miejsce na ogół na całym obszarze, charakteryzowały się dość dużą wysokością. 
Miejscami odnotowany był deszcz ulewny. W ciągu kolejnych trzech dni (12-14 VIII) opadu 
deszczu na ogół nie obserwowano, a jedynie miejscami miał słabe natężenie. 15 VIII 
występujące lokalnie opady deszczu o silnym natężeniu miały charakter opadów burzowych, 
a na pozostałym obszarze opady nie były tak intensywne. Z końcem okresu (16 VIII) opadu 
deszczu przeważnie nie odnotowano, bądź były to śladowe ilości. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania 
średniej dobowej temperatury powietrza. Maksymalna dobowa temperatura powietrza 
kształtowała się w przedziale ok. 11-26°C, a minimalna wahała się ok. 2-18°C. W ciągu prawie 
całego okresu obserwowano na ogół przelotne, zróżnicowane pod względem wysokości 
opady deszczu, które w pierwszych dwóch dniach okresu były bardziej intensywne. 

Na Wiśle po Dęblin na odcinku od ujścia Soły po Zawichost w okresie 11-12 VIII w związku 
ze spływem wód opadowych z górnych części zlewni, obserwowano wzrost poziomu wody 
w strefie stanów średnich. W pozostałych dniach okresu, odnotowano przeważnie wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

W związku z występującymi opadami, które miały miejsce na początku tygodnia (10 i 11 VIII) 
lokalnie w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Nidy, Ropy, Wisłoki, 
miejscami na Kamiennej oraz miejscami na Dunajcu i jego dopływach, a także na mniejszych 
bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego, odnotowano 
wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo do dolnej części strefy 
stanów wysokich. Punktowo (w zlewni Małej Wisły, Soły i górnego Dunajca) zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze. Kolejnego dnia (12 VIII) w wyżej wymienionych zlewniach, 
obserwowano wahania poziomu wody, związane ze spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin notowano spadek 
poziomu wody przeważnie w strefie stanów średnich. 13-16 VIII na dopływach Wisły 
po Dęblin na ogół zaznaczył się spadek poziomu wody w strefie stanów średnich oraz 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Wyjątkiem był 15 VIII, w którym po opadach 
burzowych lokalnie w zlewniach karpackich dopływów Wisły odnotowano wzrosty poziomu 
wody w strefie stanów średnich i niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części okresu obserwowano 
stabilizację i opadanie stanu wody. W ostatnich dniach okresu do zbiornika we Włocławku 
notowano głównie wzrosty, związane ze spływem wody z górnej części zlewni, a poniżej 
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zbiornika we Włocławku stabilizację i opadanie. Poziom wody układał się w strefie wody 
niskiej i średniej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu), obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Poziom wody układał 
się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. Przepływy niższe 
od średniego niskiego przepływu z wielolecia, notowano na początku okresu na Pilicy 
w Białobrzegach, na Drzewiczce w Odrzywole i na Bzurze w Łowiczu, zaś w dalszej części 
tygodnia jedynie na Bzurze w Łowiczu. 10 VIII na Drzewiczce w Odrzywole został osiągnięty 
stan wody poniżej najniższego niskiego stanu wody. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i w dolnej strefie 
wody wysokiej. Obserwowano na ogół opadanie poziomu wody, lokalnie wahania związane 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle po Dęblin, zaznaczą się wahania poziomu wody z przewagą 
spadków na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin 
prognozuję się na ogół spadek bądź stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich 
i niskich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia 
Narwi opadanie stanu wody, poniżej ujścia Narwi wahania, związane z przemieszczaniem się 
wód opadowych z górnej części zlewni oraz pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku 
w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie 
zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, miejscami 
w dolnej wysokiej.  

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry największe opady wystąpiły na początku okresu. Były 
to opady o słabym, lokalnie umiarkowanym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe notowano 
we wschodniej części dorzecza. W pozostałym okresie lokalnie pojawiały się słabe opady. 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry największe opady deszczu wystąpiły w dwóch 
pierwszych dniach okresu. W pozostałych dniach opady notowano tylko lokalnie, a ich 
intensywność była niewielka. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Mirków 
(Prosna)  13,4 mm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie wysokiej. 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.  
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Na górnej Odrze oraz jej dopływach po opadach z pierwszych dwóch dób okresu 
występowały wzrosty stanów wody, które uformowały niewielką falę na cieku głównym. 
Wezbranie przemieszczało się w ciągu okresu w dół Odry, powodując wahania (w górnym 
biegu nawet do 100 cm), na ogół w strefie wody średniej. Na Odrze środkowej poniżej 
Brzegu Dolnego dodatkowo występowały znaczne zmiany stanów wody, wynikające 
z intensywnej pracy stopnia wodnego. W zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody 
przeważnie były wyrównane bądź ulegały niewielkim zmianom. Istotne wahania pojawiały 
się na odcinkach rzek będących w zasięgu działania urządzeń piętrzących.  

W zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Jedynie na górnej Warcie 
do zbiornika Jeziorsko zaznaczyły się niewielkie wahania stanów wody, spowodowane 
wystąpieniem opadów deszczu. Od wodowskazu Śrem do ujścia Warty dominowały spadki 
stanów wody. Na większości dopływów przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. 
Większe wahania na dopływach spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały głównie spadki stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewidywana jest stabilizacja 
i niewielkie wahania stanów wody. Lokalnie stany wody będą ulegały zmianom, wynikającym 
z pracy urządzeń hydrotechnicznych. W całej zlewni Warty prognozuje się spadki i stabilizację 
stanów wody. Lokalnie na dopływach możliwe są wzrosty wywołane oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic przewiduje się wzrosty 
stanów wody, a następnie spadki, a poniżej Widuchowej wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały umiarkowane wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. 
W drugiej połowie zanotowano silniejsze wiatry z kierunku północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 24°C) występowały 13 VIII. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła niemal 26°C i została zanotowana na stacji Resko-Smólsko, w zlewni rzeki 
Regi. Najniższą temperaturę równą 7,1°C zarejestrowano 12 VIII na stacji Prabuty. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały każdego dnia. Maksymalna dobowa 
suma opadu wyniosła ponad 21 mm, została zanotowana 15 VIII na stacji Kaszuny, 
we wschodniej części obszaru.   

W pierwszej połowie okresu na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach rejestrowano wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się głównie w strefie stanów 
średnich i niskich z wyraźną tendencją spadkową.  

W drugiej połowie okresu na wybrzeżu, w Ujściowym odcinku Wisły i Odry, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach obserwowano wzrosty poziomów wody do strefy 
stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.   
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Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody (29 cm) zarejestrowano na stacji Darłowo - był 
spowodowany wiatrami z kierunku północno-zachodniego. 

W drugiej połowie tygodnia przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu 
występował w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. 

Prognoza: 

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną – stosunkowo wysokim napełnieniem 
Bałtyku oraz wiatrami z kierunków północno-zachodnich - w ciągu najbliższych dni poziomy 
wody wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły, i na Zalewie Wiślanym będą 
utrzymywały się w  strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych. W ujściu Odry oraz 
na Zalewie Szczecińskim prognozuje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów 
ostrzegawczych i lokalnie, w Trzebieży, pod strefę stanów alarmowych. Na rzekach 
Przymorza przewiduje się niewielkie wahania poziomów w strefie stanów średnich i niskich. 
W zlewniach rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej poziomy wody będą wahały się głównie 
w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 sierpnia - 16 sierpnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 9 sierpnia - 16 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 9 sierpnia - 16 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: 

Karolina Wolanin (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Małgorzata Rzepka (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
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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