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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin od początku okresu do dnia 19 VIII włącznie obserwowano 
stopniowy wzrost temperatury powietrza. Dnia 19 VIII notowane były najwyższe 
temperatury, które miejscami przekraczały 30oC. W kolejnych dniach (od 20 VIII) wystąpił 
spadek temperatury, gdzie tylko lokalnie temperatura przekraczała 20oC. W nocy 
w powyższym okresie, temperatura w rejonach górskich i podgórskich obniżyła się do około 
3oC. 

W dniach 15-18 VIII na całym obszarze nie notowano opadów, bądź obserwowano miejscami 
jedynie jego ślad. W 19-20 VIII w związku z przemieszczaniem się frontu chłodnego, 
obserwowane były opady burzowe oraz intensywny opad ciągły, który przemieszczał się  
od zachodu po wschód (przez wszystkie województwa osłanianego obszaru). Punktowo były  
to opady ulewne.  W nocy z 20/21 VIII opady w znacznym stopniu osłabły, a od następnego 
dnia 21 VIII lokalnie obserwowano już tylko przelotne opady deszczu na ogół o słabym 
natężeniu. 
 
W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszej połowie 
omawianego okresu obserwowano wzrost temperatury powietrza,  następnie stopniowy 
spadek. Maksymalna temperatura kształtowała od ok. 13˚C do ok. 32˚C, minimalna od ok. 
7˚C do ok. 20˚C. Przez większą część okresu notowano opady deszczu, miejscami intensywne 
o charakterze burzowym (maksymalnie: 33 mm w Janowie w zlewni Brzozówki - 20 VIII oraz 
60 mm w Różkach Dębie w zlewni Brdy - 21 VIII).  

Przez cały analizowany okres, na Wiśle po Dęblin do dnia 19 VIII na ogół występowały 
wahania poziomu wody w strefie stanów niskich. Od 20 VIII w związku ze spływem wód 
opadowych, znaczny wzrost poziomu wody początkowo odnotowano po ujście Wisłoki, 
a następnie od ujścia Dunajca po Zawichost.  Powyższe wzrosty występowały na ogół 
w strefie stanów średnich (miejscami w jej górnej części). Na rzekach w zlewni Wisły poziom 
wody układał się głównie w strefie stanów niskich. Jedynie po intensywnych opadach 
deszczu, od godzin nocnych 19 VIII do rana 21 VIII obserwowano wzrosty poziomu wody 
niemal na wszystkich rzekach w zlewni Wisły po Dęblin. Powyższe wzrosty miały miejsce 
w strefie stanów średnich, a miejscami sięgały do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Lokalnie (20 VIII) zostały przekroczone stany ostrzegawcze (na Gostyni, Koszarawie, 
Stryszawce, Skawie w Suchej Beskidzkiej, punktowo na dopływach Dunajca, Białej 
Tarnowskiej, Bobrzy oraz na Ropie), a punktowo stan alarmowy (na Białce). W ciągu 
kolejnych dni (od 21 VIII) obserwowano już tendencję spadkową poziomu wody w strefie 
stanów średnich (w zachodniej części obszaru osłony) oraz niskich (w części wschodniej).  

 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody – w strefie 
wody niskiej, lokalnie w rejonie Tczewa w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od 
profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano 
stabilizację i 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 
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w wysokiej. W całym omawianym okresie na Brdzie w Ciecholewach utrzymywało się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego.  

Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia w pierwszej połowie 
omawianego okresu notowano: lokalnie w zlewni Białej, Przemszy, Skawy, Uszwicy, Sanu, 
Kamiennej, Radomce, Czarnej Malenieckiej, Świdrze oraz lokalnie na Wiśle, Pilicy, Bugu, 
Liwcu i Bzurze, a w ostatnim dniu okresu już tylko: punktowo w zlewni Białej, Przemszy, Sanu 
i Kamiennej oraz na Wiśle w Gusinie i w Warszawie Nadwilanówce, w Dąbrowie na Czarnej 
Malenieckiej oraz na Bugu od Kryłowa po Krzyczew oraz w Wyszkowie. 

 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, związane początkowo 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych, a w drugiej połowie okresu także ze spływem wód 
opadowych. Na Łynie w profilu Olsztyn-Kortowo krótkotrwale został przekroczony stan 
ostrzegawczy. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni, poziom wody na Wiśle po Dęblin będzie się układać w strefie 
stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Początkowo na odcinku 
poniżej ujścia Sanu prognozuję się jeszcze tendencję wzrostową, a powyżej spadkową. 
Następnie na całym odcinku Wisły po Dęblin prognozuję się wahania poziomu wody z ogólną 
tendencją spadkową. 

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: do zbiornika we Włocławku wzrost stanu wody związany ze spływem wody opadowej 
z górnej części zlewni, poniżej Włocławka stabilizację i okresowo wahania stanu związane 
z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się będzie w strefie wody niskiej, lokalnie 
w strefie wody średniej.  

Na dopływach odcinka Wisły (od profilu Dęblin do profilu Tczew) przewiduje się stabilizację 
i lokalne wahania stanu wody, związane z przemieszczaniem się wód opadowych 
w zlewniach oraz miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej 
i średniej, lokalnie w wysokiej. W Ciecholewach na Brdzie w ciągu najbliższych dni przewiduje 
się tendencję wzrostową stanu wody z przekroczeniem stanu alarmowego. 

 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu notowano codziennie. Najwyższe sumy 
dobowe opadów były związane z przemieszczającymi się frontami chłodnymi i zostały 
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zarejestrowane 16 VIII w dorzeczu środkowej Odry, 18 VIII w zachodniej części dorzecza 
środkowej Odry, 19 i 20 VIII w dorzeczu górnej Odry i we wschodniej części dorzecza 
środkowej Odry. Natężenie opadów było na ogół słabe i umiarkowane, lokalnie silne, 
punktowo, szczególnie w czeskiej części zlewni, ulewne. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne głównie o charakterze 
burzowym, za wyjątkiem pierwszego dnia występowały w całym analizowanym okresie 
czasu. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Krzyż (Noteć) 35mm. 

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

Stan wody górnej Odry przez większą część okresu wolno opadał a pod koniec ulegał 
wahaniom związanym z przemieszczaniem się wezbrania opadowego. Na skanalizowanym 
odcinku środkowej Odry do ujścia Nysy Kłodzkiej stan wody miał przebieg wyrównany 
z lokalnymi wahaniami, poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej ulegał wahaniom z tendencją 
wzrostową pod koniec okresu. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej obserwowano 
wahania stanu wody związane z pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny dla potrzeb żeglugi.  
W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody w pierwszej części okresu opadały i miały 
przebieg wyrównany, w drugiej części okresu podniosły się w wyniku spływu wód 
opadowych a następnie miały tendencję spadkową. W zlewniach dopływów środkowej Odry 
stany wody na ogół ulegały wahaniom związanym zarówno ze zmiennym zasilaniem 
opadowym, jak i pracą urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie miały powolną tendencję 
spadkową. 

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 obserwowano stabilizację stanów wody, 
lokalnie występowały niewielkie wahania. Na Warcie poniżej zbiornika, obserwowano 
głównie spadki stanów wody, lokalnie stabilizację. Na odcinku ujściowym utrzymywały się 
wzrosty. Na dopływach w pierwszej części występowały niewielkie spadki i stabilizacja 
stanów wody. W drugiej części zaznaczyły się wahania i wzrosty stanów wody, 
spowodowane spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na 
wodowskazie Bledzew na Obrze przekroczony był stan alarmowy.  

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wahania i wzrosty stanów wody wywołane 
opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazach: Białośliwie, 
Gościmiec (Noteć), Ptusza i Piła (Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic do Widuchowej obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry przy utrzymującej 
się tendencji spadkowej mogą ulegać lokalnym wahaniom (na początku i w końcu okresu) 
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spowodowanym prognozowanymi opadami deszczu. Stany wody będą układały się 
przeważnie w strefach wody niskiej i średniej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i na odcinku od zbiornika Jeziorsko do 
Śremu prognozowane są niewielkie wzrosty stanów wody, na pozostałym odcinku do ujścia 
spadki. Na dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody 
układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych włącznie. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody. 
Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane wiatry wiejące głównie z sektora 
południowego. W drugiej połowie notowano umiarkowane i lokalnie silne (szczególnie 
podczas burz) wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano na początku omawianego okresu. 
Maksymalna temperatura wyniosła 28,6°C, wystąpiła 16 VIII na stacji w nowej Pasłęce. 
Najniższe temperatury (poniżej 10°C) rejestrowano 22 VIII na stacjach w Lęborku i Łebie oraz 
20 VIII w Kmiecinie. 

Podczas omawianego tygodnia opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały 
codziennie. Największe opady spowodowane gwałtownymi burzami zanotowano 
w środkowej części obszaru w dniu 21 VIII. Maksymalny opad dobowy równy 81 mm 
zarejestrowano 21 VIII na stacji w Jeżyczkach.  

W pierwszej i na początku drugiej połowy omawianego tygodnia na Wybrzeżu, w ujściowym 
odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach poziomy wody 
wahały się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza stany wody układały się 
przeważnie w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie, na rzece Inie (dopływ Odry), górnej 
części Regi (stacja Resko), w Żukowie nad jeziorem Druzno oraz na stacji Kalisty (rzeka 
Pasłęka) notowano wysokie stany wody. W kolejnych dniach, w związku ze zmianą kierunku 
wiatru poziomy wody na wybrzeżu RP, Zalewie Wiślanym i na Żuławach lokalnie wzrosły 
i przekroczyły stany wysokie. W ostatniej dobie w związku z burzami i wysokimi opadami 
w części środkowej omawianego obszaru w zlewniach Parsęty, Wieprzy, Słupi również 
zanotowano wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich. 

Najwyższy wzrost stanu wody (59 cm) zanotowano na stacji Stary Kraków zlokalizowanej na 
rzece Wieprza. Wzrost był spowodowany spływem wód opadowych. 

Przez cały opisywany okres rejestrowano przekroczone stanu ostrzegawczego w Goręczynie 
na Raduni. Największe przekroczenie (10 cm) jest rejestrowane od dnia  18 VIII.  
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Prognoza: 

W ciągu kolejnej doby na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym, na Żuławach 
oraz w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry stany wody będą się utrzymywały w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich z tendencją spadkową. W zlewniach rzek Przymorza, 
szczególnie na Parsęcie, Wieprzy i Słupi prognozuje się wystąpienie wzrostów stanów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich. W Goręczynie na rzece Raduni nadal będzie się 
utrzymywał stan ostrzegawczy. W kolejnych dniach prognozuje się nieznaczne spadki 
poziomów wody, przeważnie do strefy stanów średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 15 sierpnia - 22 sierpnia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 15 sierpnia - 22 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 15 sierpnia - 22 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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