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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 11 VIII włącznie obserwowano 
stopniowy wzrost temperatury powietrza. 11 
powietrza, kiedy to na większości obszaru przekraczały one 30
gwałtowny spadek temperatury w zachodniej części regionu, gdzie tylko lokalnie 
temperatura przekraczała 20
powyżej 30oC. 13 VIII już na całym obszarze 
poniżej 20oC w ciągu dnia. Ostatniego dnia nastąpił niewielki wzrost temperatury powietrza. 
W dniach 8, 9 i 14 VIII nie notowano opadów. 
Śląsku. 11 VIII opady burzowe, lokalnie z deszczem nawalnym obserwowano 
Śląsku oraz w zachodniej Małopolsce. 12 VIII opady burzowe występowały lokalnie 
Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu.
na całym obszarze lokalnie rejestrowano 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszej połowie okresu 
obserwowano wzrost temperatury powietrza a
temperatura kształtowała od ok. 15
powietrza od ok. 6oC do ok. 24
o charakterze burzowym, miejscami intensywne: 
w zlewni Brdy i na stacji w Januszewicach w zlewni Pilicy w dniach
32 mm w Pułtusku w zlewni Narwi dnia 11 VIII

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
niskich. Na rzekach w zlewni Wisły poziom wody układał się głównie w strefie stanów niskich. 
Jedynie po opadach burzowych lokalnie w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, 
Dunajca, Wisłoki oraz Sanu notowano wzrosty poziomu
a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Na stacji Mizerów Borki (zlewnia Małej 
Wisły) krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy.

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części 
zbiornika we Włocławku stabilizację stanu wody natomiast
wahania stanu wody związane z pracą zbiornika;
poziomu. Stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od 
profilu Dęblin do profilu Tczew, 
stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie
w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na Brdzie w Ciecholewach. 
Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z
Gusin i na stacji Warszawa 
Malenieckiej i na Bugu w rejonie Wyszkowa oraz okresowo: miejscami na Pilicy, na Czarnej 
Włoszczowskiej, na Bugu w rejonie Frankopola, lokalnie na Liwcu, Bzurze i Rawce.

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie
i dolnej wysokiej. Obserwowano na ogół wahania z tendencją spadkową, związane głównie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach tych wahania i nieduże wzrosty poziomu 
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Sytuacja hydrologiczna 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 11 VIII włącznie obserwowano 
stopniowy wzrost temperatury powietrza. 11 VIII notowane były najwyższe temperatury 
powietrza, kiedy to na większości obszaru przekraczały one 30oC. Następnego dnia wystąpił 
gwałtowny spadek temperatury w zachodniej części regionu, gdzie tylko lokalnie 
temperatura przekraczała 20oC. Na wschodzie notowano jeszcze lokalnie temperatury 

C. 13 VIII już na całym obszarze obserwowano niższe temperatury na ogół 
C w ciągu dnia. Ostatniego dnia nastąpił niewielki wzrost temperatury powietrza. 

9 i 14 VIII nie notowano opadów. 10 VIII opady burzowe wystąpiły
Śląsku. 11 VIII opady burzowe, lokalnie z deszczem nawalnym obserwowano 
Śląsku oraz w zachodniej Małopolsce. 12 VIII opady burzowe występowały lokalnie 
Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Punktowo były to opady ulewne. Kolejnego dnia 

rejestrowano niewielkie, przelotne opady.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszej połowie okresu 
o wzrost temperatury powietrza a następnie stopniowy spadek. Maksymalna 

temperatura kształtowała od ok. 15oC do ok. 36oC.; minimalna dobowa
C do ok. 24oC. Przez większą część okresu notowano opady deszczu 

burzowym, miejscami intensywne: prawie 35 mm na stacji 
w Januszewicach w zlewni Pilicy w dniach 11 i 12 VIII oraz

32 mm w Pułtusku w zlewni Narwi dnia 11 VIII.  

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
h. Na rzekach w zlewni Wisły poziom wody układał się głównie w strefie stanów niskich. 

Jedynie po opadach burzowych lokalnie w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, 
notowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich

a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Na stacji Mizerów Borki (zlewnia Małej 
Wisły) krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej części okresu obserwowano
ku stabilizację stanu wody natomiast poniżej zbiornika we Włocławku 

wahania stanu wody związane z pracą zbiornika; następnie notowano stabilizację i opadanie 
poziomu. Stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od 

n do profilu Tczew, włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu,
oraz lokalne wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych i z pracą 

urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie
w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na Brdzie w Ciecholewach. 
Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia notowano: na Wiśle na stacji 

 - Nadwilanówka, na Radomce, lokalnie na Pi
Malenieckiej i na Bugu w rejonie Wyszkowa oraz okresowo: miejscami na Pilicy, na Czarnej 
Włoszczowskiej, na Bugu w rejonie Frankopola, lokalnie na Liwcu, Bzurze i Rawce.

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie
bserwowano na ogół wahania z tendencją spadkową, związane głównie 

z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach tych wahania i nieduże wzrosty poziomu 
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W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 11 VIII włącznie obserwowano 
VIII notowane były najwyższe temperatury 

C. Następnego dnia wystąpił 
gwałtowny spadek temperatury w zachodniej części regionu, gdzie tylko lokalnie 

towano jeszcze lokalnie temperatury 
niższe temperatury na ogół 

C w ciągu dnia. Ostatniego dnia nastąpił niewielki wzrost temperatury powietrza. 
wystąpiły jedynie na 

Śląsku. 11 VIII opady burzowe, lokalnie z deszczem nawalnym obserwowano również na 
Śląsku oraz w zachodniej Małopolsce. 12 VIII opady burzowe występowały lokalnie nadal na 

Punktowo były to opady ulewne. Kolejnego dnia 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszej połowie okresu 
stopniowy spadek. Maksymalna 

minimalna dobowa temperatura 
C. Przez większą część okresu notowano opady deszczu  

na stacji w Chojnicach  
11 i 12 VIII oraz prawie  

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
h. Na rzekach w zlewni Wisły poziom wody układał się głównie w strefie stanów niskich. 

Jedynie po opadach burzowych lokalnie w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, 
wody w strefie stanów średnich  

a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Na stacji Mizerów Borki (zlewnia Małej 

okresu obserwowano do 
zbiornika we Włocławku 

następnie notowano stabilizację i opadanie 
poziomu. Stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od 

ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu, obserwowano 
związane ze spływem wód opadowych i z pracą 

urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
w wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na Brdzie w Ciecholewach. 

wielolecia notowano: na Wiśle na stacji 
, na Radomce, lokalnie na Pilicy, na Czarnej 

Malenieckiej i na Bugu w rejonie Wyszkowa oraz okresowo: miejscami na Pilicy, na Czarnej 
Włoszczowskiej, na Bugu w rejonie Frankopola, lokalnie na Liwcu, Bzurze i Rawce. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej  
bserwowano na ogół wahania z tendencją spadkową, związane głównie  

z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach tych wahania i nieduże wzrosty poziomu 
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wody wywołane spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej wystąpiły 
10 i 11 VIII. Na Łynie w profilu Olsztyn
przekroczony stan ostrzegawczy.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich. Na rzekach w jej zlewni zaznaczy się stabilizacja bądź tendencja 
spadkowa poziomu wody, w strefie stanów niskich oraz miejscami średnich. Lokalnie 
w przypadku wystąpienia opadów burzowych, 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 lokalne wahania stanu wody, związane z prognozowanymi opadami 
o charakterze burzowym oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej 
i średniej, lokalnie w wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół stabilizację oraz tendencję spadkową 
poziomu wody w strefie wody średniej i dolnej wysokiej
hydrotechnicznych.  

Dorzecze Odry 

 W dorzeczu górnej i środkowej Od
w połowie okresu na dopływach górnej  Odry oraz lewo i prawostronnych dopływach Odry 
środkowej. Wysokości opadów na ogół były duże
opadów było silne i ulewne, mie
Bobru, Widawy i Baryczy miało charakter deszczu nawalnego.

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry
burzowym występowały głównie w pierwszej części 
części okresu opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na 
stacji Kraszewice (Łużyca) w w

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, w połowie okresu 
chwilami w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 
układały się w strefie wody średniej i niskiej. Od Brzegu Dolnego do Ścinawy do
strefa stanów niskich a okresami i przejściowo notowano strefę stanów średnich. Od 
Głogowa do Słubic stany wody układały się w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefie wody średnie i niskiej,  lokalnie 
i przejściowo w strefie wody wysokiej. 

Na górnej Odrze stany wód początkowo utrzymy
deszczu notowano wzrosty a następnie tendencję spadkową. Na skanalizowanym odcinku 
środkowej Odry stany wody ulegały wahaniom. Największe wahania spowodowane były 
pracą jazu w Brzegu Dolnym i wystąpiły od Brzegu Doln
swobodnie płynącej.  
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wywołane spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej wystąpiły 
10 i 11 VIII. Na Łynie w profilu Olsztyn - Kortowo w tym okresie krótkotrwale został 

an ostrzegawczy. 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich. Na rzekach w jej zlewni zaznaczy się stabilizacja bądź tendencja 
spadkowa poziomu wody, w strefie stanów niskich oraz miejscami średnich. Lokalnie 
w przypadku wystąpienia opadów burzowych, na mniejszych rzekach możliwe są 

rwałe 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 

cinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane z prognozowanymi opadami 
o charakterze burzowym oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej 

wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół stabilizację oraz tendencję spadkową 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie zakłócone p

dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady deszczu. Największe opady wystąpiły 
w połowie okresu na dopływach górnej  Odry oraz lewo i prawostronnych dopływach Odry 

okości opadów na ogół były duże, lokalnie umiarkowane i małe. Natężenie
opadów było silne i ulewne, miejscami w zlewniach Olzy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, 
Bobru, Widawy i Baryczy miało charakter deszczu nawalnego. 

a granicznym odcinku Odry opady atmosferyczne o charakterze 
burzowym występowały głównie w pierwszej części rozpatrywanego okresu czasu. W drugiej 

opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na 
wysokości 37,7 mm. 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, w połowie okresu 
w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 

układały się w strefie wody średniej i niskiej. Od Brzegu Dolnego do Ścinawy do
a okresami i przejściowo notowano strefę stanów średnich. Od 

do Słubic stany wody układały się w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefie wody średnie i niskiej,  lokalnie 
i przejściowo w strefie wody wysokiej.  

Na górnej Odrze stany wód początkowo utrzymywały się na równym poziomie. Po o
a następnie tendencję spadkową. Na skanalizowanym odcinku 

środkowej Odry stany wody ulegały wahaniom. Największe wahania spowodowane były 
pracą jazu w Brzegu Dolnym i wystąpiły od Brzegu Dolnego do Ścinawy, mniejsze na Odrze 

NSTYTUT BADAWCZY 
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wywołane spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej wystąpiły  

Kortowo w tym okresie krótkotrwale został 

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody  
w strefie stanów niskich. Na rzekach w jej zlewni zaznaczy się stabilizacja bądź tendencja 
spadkowa poziomu wody, w strefie stanów niskich oraz miejscami średnich. Lokalnie  
w przypadku wystąpienia opadów burzowych, na mniejszych rzekach możliwe są 

rwałe 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 

cinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane z prognozowanymi opadami  
o charakterze burzowym oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół stabilizację oraz tendencję spadkową 
, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 

ry notowano opady deszczu. Największe opady wystąpiły 
w połowie okresu na dopływach górnej  Odry oraz lewo i prawostronnych dopływach Odry 

ie umiarkowane i małe. Natężenie 
jscami w zlewniach Olzy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, 

opady atmosferyczne o charakterze 
okresu czasu. W drugiej 

opady występowały jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, w połowie okresu 
w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 

układały się w strefie wody średniej i niskiej. Od Brzegu Dolnego do Ścinawy dominowała 
a okresami i przejściowo notowano strefę stanów średnich. Od 

do Słubic stany wody układały się w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody układały się w strefie wody średnie i niskiej,  lokalnie  

wały się na równym poziomie. Po opadach 
a następnie tendencję spadkową. Na skanalizowanym odcinku 

środkowej Odry stany wody ulegały wahaniom. Największe wahania spowodowane były 
ego do Ścinawy, mniejsze na Odrze 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I 

P

 

 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowały spadki 
wody ulegały wahaniom. W połowie omawianego tygodnia 
środkowej Odry rejestrowano wzrosty 
opadami deszczu. Punktowo na Ślęzie został przekroczony stan alarmowy, na Czarnej Wodzie 
i dopływach Baryczy obserwowano 
wody zanotowano poniżej zbiorników re

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 ukła

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko dominowały głównie spadki i stabilizacja 
stanów wody, lokalnie po opadach deszczu notowano niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej 
zbiornika obserwowano  wahania stanów wody spowo
W drugiej części okresu na środkowym odcinku Warty 
na odcinku ujściowym utrzymywały się wzrosty.  Na dopływach w pierwszej części
również występowały wahania stanów wody
hydrotechnicznych. W drugiej części
wzrosty. W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, 
lokalnie wzrosty. Na wodowskazach: Białośliwi
i Piła (Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do 
Widuchowej obserwowano wahania stanów wody.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stan
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane 
opady burzowe w okresie trzeciej i czwartej doby mogą spowodować lokalne wzrosty stanów 
wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry. Stany wody będą si
w strefie wody niskiej lub średniej, a lokalnie wysokiej.

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływach prognozowane są spadki 
stanów wody, jedynie na odcinku ujściowym niewielkie wzrosty. Stany wody układać się 
będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są wzrosty i stabilizacja stanów wody. 
Stany wody układać się będą w strefie wody średniej.

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo 
wiejące głównie z sektora południowego, jedynie 11 

Najwyższą temperaturę powietrza 
w Prabutach. Nie zanotowano temperatury powyżej 30
8,2oC wystąpiła 14 VIII na stacji w Resko Smólsko i 15
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W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowały spadki stanów wody 
wody ulegały wahaniom. W połowie omawianego tygodnia szczególnie w zlewniach   

o wzrosty stanów wody, miejscami gwałtowne, spowodowane 
. Punktowo na Ślęzie został przekroczony stan alarmowy, na Czarnej Wodzie 

obserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. Wahania stanów 
wody zanotowano poniżej zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych. 

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. 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko dominowały głównie spadki i stabilizacja 
stanów wody, lokalnie po opadach deszczu notowano niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej 
zbiornika obserwowano  wahania stanów wody spowodowane opadami atmosferycznymi. 

na środkowym odcinku Warty notowano już spadki stanów wody;
na odcinku ujściowym utrzymywały się wzrosty.  Na dopływach w pierwszej części

występowały wahania stanów wody spowodowane opadami i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W drugiej części okresu zaznaczyły się spadki stanów wody, lokalnie 
wzrosty. W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, 
lokalnie wzrosty. Na wodowskazach: Białośliwie, Nakło – Zachód, Gościmiec (Noteć), Ptusza 
i Piła (Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do 
Widuchowej obserwowano wahania stanów wody. 

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 lokalne wzrosty stanów 
wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry. Stany wody będą si
w strefie wody niskiej lub średniej, a lokalnie wysokiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływach prognozowane są spadki 
stanów wody, jedynie na odcinku ujściowym niewielkie wzrosty. Stany wody układać się 

wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są wzrosty i stabilizacja stanów wody. 
Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo - Wschodnim obserwowano umiarkowane wiatry 
ektora południowego, jedynie 11 VIII z sektora  północnego. 

powietrza w wysokości 28,7oC obserwowano
w Prabutach. Nie zanotowano temperatury powyżej 30oC. Temperatura minimalna równa 

na stacji w Resko Smólsko i 15 VIII na stacji w Nowej Pasłęce.
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stanów wody oraz stany 
szczególnie w zlewniach   

stanów wody, miejscami gwałtowne, spowodowane 
. Punktowo na Ślęzie został przekroczony stan alarmowy, na Czarnej Wodzie 

przekroczenia stanów ostrzegawczych. Wahania stanów 
tencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych.  

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 

 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko dominowały głównie spadki i stabilizacja 
stanów wody, lokalnie po opadach deszczu notowano niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej 

dowane opadami atmosferycznymi.  
notowano już spadki stanów wody;  

na odcinku ujściowym utrzymywały się wzrosty.  Na dopływach w pierwszej części okresu 
spowodowane opadami i pracą urządzeń 

zaznaczyły się spadki stanów wody, lokalnie 
wzrosty. W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, 

Zachód, Gościmiec (Noteć), Ptusza  
i Piła (Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do 

y wody będą miały 
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane 
opady burzowe w okresie trzeciej i czwartej doby mogą spowodować lokalne wzrosty stanów 
wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry. Stany wody będą się układały  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływach prognozowane są spadki 
stanów wody, jedynie na odcinku ujściowym niewielkie wzrosty. Stany wody układać się 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są wzrosty i stabilizacja stanów wody. 

oraz zlewnia Zalewu 

Wschodnim obserwowano umiarkowane wiatry 
VIII z sektora  północnego.  

obserwowano 11 VIII na stacji  
. Temperatura minimalna równa 

w Nowej Pasłęce. 
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Opady atmosferyczne występowały codziennie z wyjątkiem 8 VIII.  
spowodowane gwałtownymi burzami zanotowano w dniu 11 
równy 60,2 mm zarejestrowano 11 VIII na stacji w Lęborku. 

Stany wody w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, wzdłuż 
wybrzeża oraz na Żuławach układały się w strefie stanów średnich i wysokich. Największe 
dobowe wzrosty poziomów 
wodowskazach w Pierzchałach, 

Stan ostrzegawczy przekroczony był w Goleniowie na Inie oraz w Goręczynie na Raduni. 
Największe przekroczenia zanotowano w dniu 8 sierpnia.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
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 niskich, lokalnie stanów wysoki
spadki poziomów, lokalnie w Goręczynie utrzyma się przez kilka dni przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. 
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pady atmosferyczne występowały codziennie z wyjątkiem 8 VIII.  
mi burzami zanotowano w dniu 11 VIII. Maksymalny opad dobowy 

równy 60,2 mm zarejestrowano 11 VIII na stacji w Lęborku.  

tany wody w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, wzdłuż 
az na Żuławach układały się w strefie stanów średnich i wysokich. Największe 

dobowe wzrosty poziomów wody (powyżej 20 cm) zanotowano w dniu 14 
Pierzchałach, Świnoujściu, Osłonce i Nowym Batorowie. 

przekroczony był w Goleniowie na Inie oraz w Goręczynie na Raduni. 
Największe przekroczenia zanotowano w dniu 8 sierpnia. 

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. Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących 
do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą się utrzymywać w strefie stanów 
średnich i niskich, lokalnie stanów wysokich. Na rzece  Raduni spodziewane są niewielkie 
spadki poziomów, lokalnie w Goręczynie utrzyma się przez kilka dni przekroczenie stanu 
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pady atmosferyczne występowały codziennie z wyjątkiem 8 VIII.  Największe opady 
VIII. Maksymalny opad dobowy 

tany wody w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, wzdłuż 
az na Żuławach układały się w strefie stanów średnich i wysokich. Największe 

żej 20 cm) zanotowano w dniu 14 VIII na 
i Nowym Batorowie.  

przekroczony był w Goleniowie na Inie oraz w Goręczynie na Raduni. 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
spodziewane są 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 

. Na rzece  Raduni spodziewane są niewielkie 
spadki poziomów, lokalnie w Goręczynie utrzyma się przez kilka dni przekroczenie stanu 
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 8 sierpnia 
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
8 sierpnia - 15 sierpnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 8 sierpnia 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

8 sierpnia - 15 sierpnia 2017 r.) 
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oraz wybrane maksymalne 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 8 sierpnia 
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Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

nych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  
8 sierpnia - 15 sierpnia 2017 r.) 
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Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 
dozwolone jest wyłącznie z

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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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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