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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na początku okresu, w wielu miejscach na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po 
Krzyczew, temperatura powietrza przekraczała 30˚C; pod jego koniec nastąpiło znaczne 
ochłodzenie (lokalnie na obszarach górskich temperatura obniżyła się do 5˚C). W trakcie 
opisywanego okresu opady burzowe (miejscami w południowej części obszaru osłony bardzo 
intensywne) notowano w dniach: 2 oraz 4 VIII. W dniach 6 i 7 VIII występujące opady deszczu 
o charakterze burzowym, przechodziły w opad ciągły, głównie o natężeniu słabym 
i umiarkowanym. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w minionym tygodniu 
początkowo było upalnie, następnie obserwowano stopniowo spadek temperatury 
powietrza. Maksymalna temperatura kształtowała od ok. 17˚C do ok. 37˚C., minimalna 
dobowa temperatura powietrza spadła z początkowych ok. 20-25˚C w pierwszym dniu, do 
ok. 6-12˚C w ostatnim. W pierwszej połowie omawianego okresu notowano przelotne opady 
deszczu, miejscami o charakterze burzowym. 

 

Przez cały analizowany okres, na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich, przy ogólnej tendencji spadkowej. Na  dopływach Wisły poziom 
wody układał się głównie w strefie stanów niskich. Opady burzowe (w dniach 2 oraz 4 VIII) 
powodowały lokalne, krótkotrwałe wzrosty poziomu wody na ogół do strefy stanów 
średnich. Punktowo zjawisko miało charakter gwałtowny, zwłaszcza na Białej Tarnowskiej 
w Ciężkowicach oraz Grybowie, gdzie po intensywnych opadach deszczu poziom wody 
podniósł się o ponad 1 m przekraczając stan ostrzegawczy.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół opadanie stanu wody, 
natomiast wahania w pierwszej części okresu notowano na odcinku poniżej stopnia wodnego 
we Włocławku. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na 
dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Stan wody układał się w strefie 
wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego 
utrzymywało się w Ciecholewach na Brdzie i okresowo w Bożympolu Szlacheckim na 
Wierzycy oraz na górnej Narewce. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu 
z wielolecia notowano: na Wiśle w Gusinie i w Warszawie-Nadwilanówce, na Radomce 
w Rogożku oraz lokalnie w zlewni Pilicy i Bzury. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej, obserwowano na ogół wahania z tendencją spadkowa, związane głównie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni, na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich. Na jej dopływach zaznaczy się stabilizacja oraz tendencja spadkowa 
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poziomu wody, w strefie stanów niskich oraz miejscami średnich. Lokalnie, w związku 
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach 
możliwe są krótkotrwałe i gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się stabilizację i opadanie stanu wody głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
stabilizację i opadanie, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie 
wody niskiej i średniej, miejscami w wysokiej. Pod koniec okresu prognostycznego istnieje 
możliwości lokalnych wzrostów, związanych z prognozowanymi opadami deszczu 
o charakterze burzowym. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się początkowo spadki zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, od 10 VIII wahania i wzrosty, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej 
związane ze spływem wód opadowych. 

 

Dorzecze Odry 

Warunki pogodowe w dorzeczu górnej i środkowej Odry były zróżnicowane. Opady 
występowały głównie w pierwszej połowie omawianego okresu. Początkowo w zachodniej 
części zlewni środkowej Odry a potem lokalnie w całej zlewni. Opady były słabe 
i umiarkowane, miejscami silne. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały głównie 
w pierwszej części obserwowanego okresu czasu. W drugiej części opady występowały 
jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Paproć (Obra) 30,1mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym 
Odry środkowej stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. Na Odrze 
środkowej swobodnie płynącej stany utrzymywały się w strefie wody niskiej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefach wody niskiej 
i średniej, a lokalnie, okresowo w strefie stanów wysokich. 

Stany wody na górnej Odrze ulegały niewielkim wahaniom o amplitudzie do kilkunastu 
centymetrów. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej występowały wahania stanów 
wody, lokalnie początkowo z tendencją wzrostową. Największe wzrosty, w połowie 
omawianego okresu, występowały w Brzegu Dolnym i Malczycach spowodowane pracą 
stopnia wodnego. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej początkowo obserwowany był 
wzrost a następnie znaczący spadek stanów. Następnie obserwowano wahania stanów. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominował przebieg wyrównany lub 
niewielkie, lokalne wahania stanów wody. Największe wzrosty, a następnie spadki stanów 
wody występowały na odcinku środkowej i dolnej Nysy Łużyckiej. Duże wahania stanów 
obserwowano także na odcinkach rzek pozostających pod wpływem urządzeń piętrzących, 
głównie na Kłodnicy, Małej Panwi poniżej Turawy, środkowej i dolnej Nysie Kłodzkiej, 
środkowej Widawie i Baryczy oraz na Bobrze poniżej zb. Pilchowice i Kwisie poniżej zb. Leśna. 

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. 
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W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko dominowały głównie spadki i stabilizacja 
stanów wody, lokalnie na początku okresu notowano niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej 
zbiornika obserwowano spadki stanów wody. Lokalnie notowano wzrosty stanów wody 
spowodowane opadami atmosferycznymi. Na dopływach występowały spadki stanów wody, 
lokalnie wzrosty i większe wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i lokalnie wahania stanów wody. Na 
Odrze granicznej poniżej Słubic do Bielinka obserwowano stabilizację stanów wody, 
w Widuchowej wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą miały 
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane 
opady burzowe w okresie trzeciej i czwartej doby mogą spowodować gwałtowne wzrosty 
stanów wody, zwłaszcza w zlewniach górskich. Stany wody będą się układały w strefie wody 
niskiej lub średniej, a tylko lokalnie wysokiej. 

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

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W omawianym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
obserwowano umiarkowane wiatry wiejące z kierunku południowo-zachodniego 
i południowego. Pod koniec omawianego okresu nad Bałtykiem odnotowano umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 30°C) obserwowano w pierwszej połowie 
omawianego tygodnia. Temperatura maksymalna równa 31°C została zarejestrowana 1 VIII 
w Kmiecinie. Temperatura minimalna równa 9°C wystąpiła 7 VIII również na stacji 
w Kmiecinie. 

Podczas omawianego tygodnia opady atmosferyczne występowały codziennie z wyjątkiem 
7 VIII. Maksymalny opad dobowy równy 21,1 mm zarejestrowano 1 VIII na stacji we 
Fromborku. 

 W opisywanym okresie stany wody w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, wzdłuż wybrzeża oraz na Żuławach układały się w strefie stanów 
średnich. Ostatniego dnia omawianego okresu w związku ze zmianą kierunku wiatru 
w rejonie Zalewu Wiślanego na zachodni i południowo-zachodni zaobserwowano lokalnie 
wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Na rzekach Przymorza, rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego zarejestrowano spadki poziomów wody 
na początku omawianego okresu w strefie stanów wysokich i średnich, natomiast 
w kolejnych dniach w strefie stanów średnich i niskich (lokalnie wysokich). Na Inie przez cały 
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opisywany okres przekroczone były stany ostrzegawcze. W Goręczynie na Raduni 
odnotowano spadki stanów wody poniżej stanów alarmowych. 

Największe dobowe wzrosty stanów wody obserwowano w Białogórzynie na rzece Rega (26 
cm) oraz we Władysławowie (21 cm), obie wartości wystąpiły 2 VIII.  

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach spodziewane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich z tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza 
i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą się 
utrzymywać w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie powyżej stanów wysokich. Na rzece 
Ina i Radunia spodziewane są spadki poziomów, lokalnie w Goręczynie utrzyma się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 sierpnia - 8 sierpnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 1 sierpnia - 8 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 1 sierpnia - 8 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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