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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin w dniach 23-28 VIII notowano stopniowe ocieplenie (28 VIII 
lokalnie temperatura powietrza przekraczała 30°C). W dniu 29 VIII zanotowano znaczne 
obniżenie temperatury powietrza, związane z przemieszczającym się z zachodu frontem 
chłodnym. W okresie 23-28 VIII na ogół nie rejestrowano opadów deszczu. Dopiero 29 VIII 
wystąpiły gwałtowne burze (tworzące się na linii zbieżności poprzedzającej front chłodny), 
którym towarzyszyły silne i ulewne opady deszczu.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano stopniowy wzrost temperatury 
powietrza, a najwyższe maksymalne dobowe wartości (miejscami przekraczające 30°C) 
zanotowano 27 i 28 VIII. Minimalna dobowa temperatura powietrza podlegała wahaniom 
z ogólną tendencją wzrostową, z najniższymi wartościami (lokalnie około 7°C) w pierwszej 
połowie okresu. Przelotne opady deszczu o sumach dobowych zwykle do kilku mm 
notowano jedynie 23 i 29 VIII. Okres 24-28 VIII był na większości obszaru bezopadowy 
(jedynie punktowo wystąpiły opady o sumach poniżej 1 mm). 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody (na granicy strefy stanów średnich 
i niskich) przy ogólnej tendencji spadkowej. 

23 VIII jedynie w ujściowym odcinku Sanu zaznaczył sie wzrost poziomu wody (w strefie 
stanów niskich) związany ze spływem wód opadowych z górnych części zlewni. W kolejnych 
dniach tj. 24-28 VIII na wszystkich juz dopływach Wisły po Dęblin obserwowano tendencję 
spadkową oraz stabilizację (miejscami zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych); 28 VIII 
poziom wody w większości rzek układał się w strefie stanów niskich. 29 VIII w wyniku 
opadów deszczu o charakterze burzowym obserwowano lokalne wzrosty poziomu wody 
do strefy stanów średnich oraz miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Zjawisko 
najgwałtowniejszy przebieg miało miejsce w zlewni Dunajca, gdzie punktowo krótkotrwale 
zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie poziomu 
wody w strefie wody niskiej, tylko w rejonie Tczewa w średniej.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w wysokiej. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia notowano 
na Pilicy w Białobrzegach, okresowo także w Sulejowie, na Drzewiczce w Odrzywole, 
na Świdrze w Wólce Mlądzkiej, na Bugu we Franopolu, na Bzurze w Łowiczu i na Osie 
w Rogóżnie. Na Drzewiczce w Odrzywole, w dniu 29 VIII, obserwowano stan równy 
najniższemu niskiemu stanowi wody. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie 
w dolnej strefie wody wysokiej. Obserwowano na ogół spadki poziomu wody, często 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. Na jej dopływach zaznaczy się na ogół spadek poziomu wody 
w strefie stanów średnich oraz niskich. Lokalnie stany wody mogą zostać zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: 
do zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody, a poniżej zbiornika wahania związane 
z pracą stopnia wodnego - w strefie wody niskiej, tylko w rejonie Tczewa w średniej. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) 
przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania z tendencją spadkową 
poziomu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody 
średniej.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu niemal całego okresu notowano lokalnie 
niewielkie i śladowe opady deszczu. W ostatnich dwóch dniach okresu lokalnie w zlewniach 
Nysy Kłodzkiej, Bobru, Nysy Łużyckiej oraz w zlewni górnej Odry zanotowano większe opady. 
W przedostatnim dniu zanotowane opady były małe i umiarkowane o natężeniu słabym, 
lokalnie umiarkowanym. W ostatnim dniu okresu opady miały charakter burzowy, ich 
wysokość była duża i dość duża, a natężenie lokalnie silne i ulewne. W zlewni Warty  
i na granicznym odcinku Odry opady deszczu występowały jedynie lokalnie  i były niewielkie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji w Szczecinku (Gwda) 9,1 mm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefie wody niskiej i średniej, 
miejscami 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.  

Na górnej Odrze oraz jej dopływach w pierwszej części okresu stany wody opadały i ulegały 
niewielkim wahaniom. Po opadach występujących pod koniec okresu wystąpiły niewielkie 
wzrosty stanów wody. Na Odrze środkowej poniżej Brzegu Dolnego w całym okresie 
występowały znaczne zmiany stanów wody, wynikające z pracy stopnia wodnego. 
W zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody opadały i miały wyrównany przebieg. 
W zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Na większości dopływów 
przeważały również spadki i stabilizacja stanów wody. Większe wahania na dopływach 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
notowano spadki stanów wody, a poniżej Widuchowej wahania.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane jest opadanie 
i stabilizacja stanów wody. Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom wynikającym z pracy 
urządzeń hydrotechnicznych oraz zmian odpływów ze zbiorników.  
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W ciągu kolejnych dni w całej zlewni Warty prognozowane są niewielkie spadki i stabilizacja 
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 wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej i na początku drugiej połowy okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora południowego. Pod koniec 
okresu notowano silniejsze wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 30°C) występowały głównie w drugiej połowie okresu. 
Maksymalna temperatura powietrza wyniosła 32,4°C i została zanotowana na stacji 
Świnoujście. Najniższą temperaturę równą 9,2°C zarejestrowano 25 VIII na stacji Prabuty. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały niemal każdego dnia we wszystkich 
zlewniach obszaru. Maksymalna dobowa suma opadu wyniosła 16,4 mm i została 
zanotowana 28 VIII na stacji Miastko, w zlewni rzeki Wieprzy. 

Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym odcinku Odry i Wisły, 
na Żuławach rejestrowano wahania poziomów wody w strefie stanów średnich, lokalnie 
wysokich. Na rzekach Przymorza, rzece Inie i Baudzie poziomy wody układały się głównie 
w strefie stanów niskich i średnich. Do początku drugiej połowy okresu notowano tendencje 
spadkową poziomów wody, a w kolejnych dniach poziomy wody nieznacznie wzrosły 
w związku ze zmianą siły i kierunku wiatru (kierunki północno-zachodnie). 

Maksymalne dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 20 cm) zarejestrowano w zachodniej 
części wybrzeża na stacjach Świnoujście i Kołobrzeg. 

Przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował niemal przez cały 
rozpatrywany okres w Kwidzyniu na rzece Liwie oraz od 29 VIII w Nowych Sadłukach 
na Baudzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni poziomy wody wzdłuż wybrzeża, ujściowym odcinku Odry  
i na Zalewie Szczecińskim będą układały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza 
i Pasłęce prognozuje się stopniowy spadek poziomów wody i wahania w strefie stanów 
średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 23 sierpnia - 30 sierpnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 23 sierpnia - 30 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 23 sierpnia - 30 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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