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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz zlewni Bugu po Krzyczew stopniowo (od 30 VIII do 5 IX) 
notowano wzrost średniej temperatury powietrza. 6 IX nastąpił znaczny spadek temperatury 
powietrza, a amplituda pomiędzy 5 IX, a 6 IX wynosiła lokalnie około 10°C. Od 30 VIII do 4 IX 
na ogół nie rejestrowano opadów deszczu. Dopiero od drugiej części doby 4 IX, aż do końca 
okresu obserwowane były opady deszczu, na ogół intensywne. Najwyższe sumy opadu 
notowano w zlewni górnego Dunajca (lokalnie zaobserwowano opady deszczu o sumie 
dobowej powyżej 70 mm), a także w zlewni Soły, Raby oraz Skawy. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wahania temperatury powietrza 
z najwyższymi wartościami sięgającymi do około 29°C (4 IX). Minimalna dobowa temperatura 
powietrza podlegała wahaniom z ogólną tendencją wzrostową z najniższymi wartościami 
lokalnie około 4°C (31 VIII). Opady deszczu, lokalnie intensywne o charakterze burzowym, 
notowano w dniach 3-5 IX na przeważającym obszarze, a ich sumy dobowe sięgały do około 
39 mm. 

Na Wiśle po Dęblin od 30 VIII do 4 IX sytuacja hydrologiczna nie ulegała większym zmianom. 
Notowano na ogół wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. 
W tym samym czasie na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek poziomu 
wody w strefie stanów niskich, a także miejscami w strefie stanów średnich. Punktowo stany 
wody były zakłócane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 5 IX w związku z opadami deszczu 
na Wiśle po Dęblin i jej dopływach, notowano na ogół niewielkie wzrosty bądź wahania 
poziomu wody w obecnych strefach. Po intensywnych opadach deszczu 6 IX na całym 
obszarze zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wzrost poziomu wody do strefy stanów 
średnich, także do jej górnej części. Lokalnie w miejscach, gdzie wystąpiły najbardziej 
intensywne opady deszczu (zlewnia górnego Dunajca, Soły oraz Raby), stany wody wzrosły 
do strefy stanów wysokich. W profilach Zakopane Harenda oraz Łysa Polana przekroczony 
został stan ostrzegawczy, a w profilu Trybsz 2 poziom wody nieznacznie przekroczył stan 
alarmowy. 

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 (wraz ze 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 Sulejowie  
i Białobrzegach oraz na Bugu we Frankopolu i Wyszkowie, lokalnie i okresowo: na Radomce, 
na dopływach Pilicy, na Świdrze, Liwcu, w zlewni Bzury i na Osie. Na Drzewiczce w Odrzywole 
w dniach 1-3 IX obserwowano stan niższy od najniższego niskiego stanu wody. 

Stan wody na środkowej i dolnej Narwi, Biebrzy, Pisie i Omulwi układał się w strefie wody 
niskiej, na górnej Narwi oraz na pozostałych dopływach Narwi i dopływach Biebrzy, na ogół 
w strefie wody średniej, lokalnie w dolnej wysokiej. W zlewni Narwi obserwowano głównie 
stabilizację i opadanie poziomu wody. Jedynie pod koniec okresu, lokalnie: na górnej Narwi 
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i jej dopływach oraz na w zlewniach Biebrzy i Supraśli wystąpiły wahania i wzrosty, wywołane 
spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie 
w dolnej strefie wody wysokiej. W pierwszej połowie okresu w zlewni Węgorapy notowano 
na ogół wahania poziomu wody, natomiast w zlewni Łyny głównie spadki, często zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej połowie okresu w obu zlewniach notowano 
na ogół wahania i wzrosty wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody 
w zlewni. 

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 i niskich. Lokalnie w dolnych odcinkach dopływów Wisły po Dęblin, 
poziom wody będzie się wahać w ww. strefach ze względu na spływ wód opadowych z wyżej 
położonych części zlewni. Punktowo stany wody mogą zostać zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego zwiększenia odpływu 
ze zbiorników, które zostały zasilone w wody opadowe. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację poziomu wody w strefie wody niskiej. 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 poziomu wody, lokalnie 
z tendencją spadkową, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie 
wody średniej.  

 

Dorzecze Odry 

Tylko w dwóch ostatnich dniach okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry wystąpiły opady 
deszczu, obejmując swym zasięgiem całą zlewnię. Były to opady małe i umiarkowane, 
miejscami dość duże, szczególnie w zlewniach górnej Odry, górnej Nysy Łużyckiej, górnego 
Bobru i Kwisy. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry największe opady deszczu 
wystąpiły w dwóch ostatnich dniach okresu. W pozostałych dniach opady notowano lokalnie, 
a ich intensywność była niewielka. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Jastrowie 
(Gwda) 36,1 mm. 

Stany wody na Odrze górnej i środkowej swobodnie płynącej układały się w strefie wody 
niskiej, a na odcinku skanalizowanym w strefie wody niskiej, lokalnie i okresowo w strefie 
wody średniej. W zlewniach dopływów stany wody przeważnie układały się strefie wody 
niskiej i średniej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej 
i średniej, lokalnie  wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie w strefie 
wody niskiej, lokalnie średniej.  

Na górnej Odrze początkowo stany wody opadały, następnie miały przebieg wyrównany, 
a pod koniec okresu wystąpiły wzrosty spowodowane opadami deszczu. Na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej notowano miejscami wahania stanów wody, będące 
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wynikiem pracy urządzeń piętrzących. W pierwszej części okresu na Odrze środkowej poniżej 
Brzegu Dolnego do Nietkowa obserwowano większe wahania związane z pracą stopnia 
wodnego Brzeg Dolny na potrzeby żeglugi, na pozostałych wodowskazach stany wody 
ulegały niewielkim wahaniom z tendencją do opadania. W zlewniach dopływów górnej 
i środkowej Odry na ogół obserwowano spadki stanów wody i stany wyrównane. W dwóch 
ostatnich dniach spływ wód opadowych powodował prawie we wszystkich zlewniach 
kilkucentymetrowe wzrosty. Większe wzrosty obserwowano w zlewniach górnej Odry i Nysy 
Łużyckiej. Lokalne kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody w zlewniach 
dopływów spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.  

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, a w miejscu wystąpienia 
opadów deszczu zaznaczyły się niewielkie wzrosty. Na Odrze granicznej obserwowano 
wahania stanów wody.  

Prognoza: 

Początkowo górną Odrą będzie przemieszczało się niewielkie wezbranie spowodowane 
intensywnymi opadami deszczu. W kolejnych dniach stan wody górnej Odry będzie opadał. 
Na Odrze środkowej prognozowane są wahania stanu wody związane zarówno z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, jak i przemieszczaniem się ww. wezbrania. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą miały przeważnie niewielką tendencję 
spadkową i przebieg wyrównany. Początkowo na Olzie i Nysie Łużyckiej stany wody będą 
ulegały wahaniom związanym z przemieszczaniem się wód opadowych. Wahania stanu wody 
wystąpią również na Nysie Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa na skutek zmiennej pracy 
zbiornika.  

W ciągu kolejnych dni w prawie całej zlewni Warty prognozowane są niewielkie spadki 
i stabilizacja stanów wody. W odcinku środkowym Warty od Nowej Wsi Podgórnej 
do Poznania prognozowane są niewielkie wzrosty 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 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Pod koniec okresu notowano 
silniejsze wiatry z sektora północnego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 25°C) występowały 1 IX. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 25,9°C i została zanotowana na stacji Szczecin. Najniższą temperaturę 
równą 8,3°C zarejestrowano 6 IX na stacji Resko-Smólsko. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. W pierwszej połowie okresu wysokości opadów 
były nieznaczne, w drugiej połowie (5 IX) notowano maksymalne sumy opadów. Najwyższa 
wartość dobowa opadu wyniosła niemal 45 mm na stacji Darłowo, w zlewni rzeki Wieprzy. 
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W pierwszej połowie okresu w górnym biegu rzeki Pasłęki i Raduni, na Żuławach notowano 
wahania w strefie stanów wysokich. Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
ujściowym odcinku Odry i Wisły rejestrowano wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich. Na rzekach Przymorza, rzece Inie i Baudzie, w środkowym i dolnym biegu Pasłęki 
poziomy wody układały się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Pod koniec okresu 
w związku ze zmianą siły i kierunku wiatru (kierunki północne) notowano wzrosty poziomów 
wody na wybrzeżu oraz Żuławach i wahania w strefie stanów wysokich. 

Maksymalne dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 20 cm) zanotowano we wschodniej 
części obszaru na Żuławach oraz Zalewie Wiślanym. 

Przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował w Kwidzyniu na rzece 
Liwie, w Nowych Sadłukach na Baudzie i w Pasłęku na rzece Wąskiej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na wybrzeżu prognozuje się spadki poziomów wody, a w kolejnych 
dniach niewielkie wzrosty i wahania w strefie stanów średnich.  

Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów średnich 
i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 30 sierpnia - 6 września 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 30 sierpnia - 6 września 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 30 sierpnia - 6 września 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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Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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