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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew temperatura powietrza 
stopniowo rosła od około 20oC do 30oC. Najchłodniej było w nocy 25/26 VII. Przez cały 
omawiany okres opady deszczu obejmujące cały obszar notowano tylko w dniach 25 i 28 VII. 
Lokalnie miały one charakter burzowy. Na ogół były to opady o natężeniu słabym bądź 
umiarkowanym, punktowo notowano opad intensywny. Również w zlewni Wisły od Dęblina 
po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wzrost temperatury powietrza – 
minimalną dobową wartość temperatury powietrza notowano w pierwszej połowie okresu 
i wynosiła zwykle ok 8-12˚C, maksymalna dobowa temperatura w ostatnich dniach na 
przeważającej części obszaru przekraczała 30˚C. Opady deszczu notowano głównie 
w pierwszej części omawianego okresu, szczególnie intensywne były w północnej części 
rejonu (maksymalnie 73 mm w ciągu doby w zlewni Wdy, ok. 50 mm w zlewni środkowej 
Narwi i środkowej Łyny).  

Przez cały analizowany okres, na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich, przy ogólnej tendencji spadkowej. Na dopływach Wisły po Dęblin 
na ogół notowano stopniowe obniżanie się poziomu wody bądź stabilizację, na granicy strefy 
stanów średnich i niskich oraz niskich. Lokalnie (zwłaszcza na mniejszych rzekach) wystąpiły 
krótkotrwałe wzrosty poziomu, wywołane opadami burzowymi. Wzrosty te miały miejsce 
głównie w strefie stanów średnich. 28 VII przekroczony został stan ostrzegawczy 
w Mizerowie Borkach. Dodatkowo lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody z przewagą 
wzrostów, a w ostatnim dniu zaznaczyła się tendencja spadkowa. Stan wody układał się 
w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (z wyjątkiem zlewni Bugu do Krzyczewa) w pierwszej części omawianego okresu 
obserwowano wahania stanu wody z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód 
opadowych, miejscami również z pracą urządzeń hydrotechnicznych, następnie stabilizację 
i opadanie. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. 
W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano głównie wahania poziomu wody w strefie stanów 
niskich. Lokalnie: na Mławce, Brdzie, Narewce oraz zlewni Biebrzy notowano przekroczenia 
stanów ostrzegawczych, a na Wierzycy w Bożympolu Szlacheckim – przekroczenie stanu 
alarmowego. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia notowano: 
lokalnie na Pilicy, na Czarnej Włoszczowskiej i Czarnej Malenieckiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej, początkowo obserwowano wzrosty wywołane spływem wód opadowych,  
po 28 VII stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich. Na jej dopływach spodziewane są głównie spadki bądź stabilizacja 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody mogą być zaburzane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. W miejscu wystąpienia prognozowanych lokalnie 
opadów burzowych spodziewany jest wzrost stanów wody na ogół w strefie stanów 
średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Możliwe jest krótkotrwałe 
przekroczenie stanów ostrzegawczych. 

Na Wiśle na odcinku od Dęblina po Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody 
w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły 
(z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa) w przewiduje się stabilizację i lokalne 
wahania stanu wody, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
niskiej i średniej, miejscami w wysokiej. W zlewni Narwi prognozuje się spadki poziomu wody 
w strefie wody niskiej i średniej, a w zlewni Biebrzy i górnej Narwi w strefie średniej i dolnej 
wysokiej, w zlewni Bugu po Krzyczew na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewidywane są na ogół wahania poziomu wody z tendencją 
spadkową związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w pierwszej dobie lokalnie także 
wzrosty wywołane spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej Odry i w zlewniach prawostronnych dopływów środkowej Odry 
(z wyłączeniem Baryczy) opady deszczu, przeważnie o słabym i umiarkowanym natężeniu, 
notowano w środkowej części okresu. W zlewniach lewostronnych dopływów środkowej 
Odry oraz w zlewni Baryczy opady deszczu występowały codziennie, za wyjątkiem 29 VII. 
Opady miejscami miały natężenie silne, lokalnie natężenie ulewy. Najwyższe sumy dobowe 
zarejestrowano w środkowej części okresu. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, 
opady atmosferyczne występowały na całym obszarze tylko w pierwszej części 
obserwowanego okresu czasu. W drugiej części opady występowały jedynie lokalnie. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Drezdenko (Noteć) 99 mm. 

Stan wody górnej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, środkowej Odry od 
Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej w strefie wody średniej, poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej na ogół 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
stany wody układały się w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie i na ogół przejściowo 
w strefie wody wysokiej, punktowo w zlewniach dopływów środkowej Odry powyżej stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych włącznie. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. 

Stan wody górnej Odry miał początkowo przebieg wyrównany a następnie tendencję 
spadkową. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry do ujścia Nysy Kłodzkiej stan wody 
miał przebieg wyrównany z lokalnymi wahaniami, poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej rejestrowano 
wahania stanu wody z niewielką tendencją spadkową. Na Odrze środkowej swobodnie 
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płynącej obserwowano wahania stanu wody związane z pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny.  
W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody na ogół opadały lokalnie ulegając wahaniom 
z przewagą tendencji spadkowej. W zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody 
ulegały wahaniom. Początkowo miejscami przemieszczały się wezbrania po opadach 
z ubiegłego okresu. W połowie omawianego okresu rejestrowano wzrosty, lokalnie 
gwałtowne, spowodowane kolejną porcją opadów. Lokalnie na środkowej Ślęzie i górnej 
Nysie Łużyckiej zostały przekroczone stany alarmowe. Przekroczenia stanów ostrzegawczych 
rejestrowano na Ślęzie, Sąsiecznicy, Czarnym Potoku, Nysie Łużyckiej, Miedziance, Witce 
i Kurochu (osiągnięty). Lokalne wahania stanów wody rejestrowano poniżej zbiorników 
retencyjnych i innych urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni górnej Warty do zbiornika 
Jeziorsko dominowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie notowano 
niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej zbiornika obserwowano głównie wzrosty stanów 
wody, spowodowane wystąpieniem opadów deszczu. Lokalnie notowano stabilizację 
i niewielkie spadki stanów wody. Większe wahania, wywołane były także pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wzrosty stanów wody, 
w drugiej części stabilizację i niewielkie spadki. W zlewni Noteci wystąpiły lokalnie 
przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych, wywołane spływem wód deszczowych 
oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Bielinka 
występowały głównie wzrosty stanów wody, a do wodowskazu Widuchowa wahania stanów 
wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo stany wody będą 
miały przebieg wyrównany i niewielką tendencję spadkową. Od nocy z wtorku na środę 
lokalnie w rejonach występowania prognozowanych burz stany wody mogą gwałtownie 
podnosić się. W ciągu kolejnych dwóch dni stany wody będą ulegały wahaniom związanym 
ze zmiennym zasilaniem z prognozowanych opadów. Tempo i wysokość wzrostów będą 
zależały od natężenia i czasu trwania opadów. Stany wody będą układały się w strefach wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływów prognozowane są spadki 
i wahania stanów wody spowodowane prognozowanymi opadami o charakterze burzowym. 
Stany wody układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic prognozowane są niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. 
W Widuchowej niewielkie spadki. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano silne i umiarkowane wiatry wiejące z kierunku północno-wschodniego. 
W następnych dniach nad Bałtykiem dominowały słabe i umiarkowane wiatry przeważnie 
z sektora zachodniego i południowego. 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 30°C) obserwowano w drugiej połowie 
omawianego tygodnia. Temperatura maksymalna równa 31°C została zarejestrowana 30 VII 
w Szczecinie. Temperatura minimalna równa 10°C wystąpiła 29 VII na stacji w Kmiecinie. 
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Podczas omawianego tygodnia opady atmosferyczne występowały codziennie i początkowo 
były bardzo intensywne (ponad 50 mm w ciągu doby). Maksymalny opad dobowy równy 
99,8 mm zarejestrowano 26 VII na stacji w Gdańsku Rębiechowie.  

 Na początku opisywanego okresu silny wiatr z kierunku północno-wschodniego i północnego 
spowodował wzrost poziomów wody w rejonie Zatoki Pomorskiej do strefy stanów wysokich. 
W ujściowym odcinku Odry obserwowano wzrost poziomów wody do stanów 
ostrzegawczych a na Zalewie Szczecińskim powyżej stanów ostrzegawczych. Na pozostałej 
części wybrzeża poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich. Na Zalewie Wiślanym i 
Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach 
Przymorza,  rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz na Inie 
zarejestrowano wzrost stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich spowodowany 
znacznymi opadami atmosferycznymi. Na rzece Inie, Bielawie i lokalnie na Parsęcie zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze a w Goręczynie na Raduni stany alarmowe. 

Największe dobowe wzrosty stanów wody obserwowano na rzece Baudzie i Raduni. 
Maksymalny dobowy wzrost stanu wody spowodowany intensywnymi opadami deszczu 
wynosił 97 cm i został zanotowany 27 VII w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach spodziewane są niewielkie wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza i rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą się utrzymywać 
w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych (Ina, Parsęta) 
z niewielką tendencją wzrostową. W Goręczynie na rzece Raduni początkowo utrzyma się 
niewielkie przekroczenie stanu alarmowego. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 25 lipca - 1 sierpnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 25 lipca - 1 sierpnia 2017 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 25 lipca - 1 sierpnia 2017 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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