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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Niemal w całym analizowanym okresie obserwowano opady deszczu o różnym charakterze, 
natężeniu i zróżnicowaniu obszarowym. Jedynie ostatnie dni były bezopadowe.  

W zlewni Wisły po profil Dęblin wzrost stanu wody obserwowano w dniach 26-27 VI na 
skutek opadów deszczu, spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych,  
z punktowym przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych. W kolejnych dniach na 
dopływach Wisły występowały jeszcze lokalne wzrosty.  Na ogół zaznaczyła się stabilizacja 
bądź spadek stanu wody, przeważnie w strefie stanów średnich, a lokalnie niskich lub  
w dolnej części strefy stanów wysokich. Na Wiśle po Dęblin w dniach 26 VI - 1 VII, na skutek 
spływu wód opadowych, obserwowano przemieszczanie się fali w dolnej części strefy stanów 
wysokich. Maksymalne dobowe wzrosty poziomu wody na Wiśle sięgały prawie 170 cm. 
Ostatniego dnia okresu na całej Wiśle po Dęblin obserwowano spadki stanu wody. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) obserwowano wahania stanu wody spowodowane przemieszczeniem się wód 
opadowych z górnych części zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody 
układał się głównie w dolnej strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. W zlewni Pilicy 
obserwowane były przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych spowodowane 
opadami deszczu – na ogół w górnej strefie wody wysokiej.  

W zlewni Bugu obserwowane były wahania stanu wody na ogół w dolnej części strefy stanów 
wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu na odcinku Strzyżów-
Włodawa oraz na Krznie w Malowej Górze. 

W zlewni Narwi stan wód układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  
W pierwszej połowie omawianego okresu na środkowej i dolnej Narwi, Pisie oraz dopływach 
dolnej Narwi, na skutek spływu wód opadowych po opadach z 25 VI, obserwowane były 
wzrosty stanów wody. W drugiej połowie okresu obserwowany był tu już tylko spadek 
stanów wody. W zlewni Biebrzy oraz zlewni górnej Narwi w ciągu całego okresu notowano 
spadki oraz stabilizację stanów wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej. W ciągu 
pierwszych dwóch dni obserwowano wzrosty stanów wody na skutek spływu wód 
opadowych. W kolejnych dniach występowały spadki, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz stabilizacja.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły prognozowana jest tendencja spadkowa stanu 
wody, przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i dolnej części strefy stanów 
wysokich na Wiśle po Dęblin oraz w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej na odcinku 
Dęblin-Tczew. Lokalnie stan wody może zostać zaburzony na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych.  
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W zlewni Bugu po profil Krzyczew spodziewane są wahania stanu wody, na ogół w dolnej 
części strefy stanów wysokich przy obecnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. 
Natomiast poniżej Krzyczewa przewidywane są na ogół spadki. 

W zlewni Narwi prognozuje się głównie stabilizację oraz opadanie stanów wody w strefie 
wody średniej, lokalnie niskiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie opadanie stanów wody, głównie  
w strefie wody średniej, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na początku okresu notowano opady ciągłe o dość 
dużej, lokalnie dużej wysokości, o natężeniu na ogół słabym i umiarkowanym, lokalnie 
silnym.  Dn. 29 VI w całym dorzeczu wystąpiły małe, lokalnie umiarkowane opady deszczu.  
W pozostałe dni okresu lokalnie zarejestrowano małe opady deszczu o słabym natężeniu.  
W omawianym okresie w dorzeczu Warty i Odry granicznej występowały opady deszczu  
o małej intensywności. 

Stan wody górnej Odry i Odry środkowej do Ujścia Nysy Kłodzkiej układał się w strefach 
wody średniej i niskiej; Odry środkowej na odcinku od Ujścia Nysy Kłodzkiej do Malczyc  
w strefach wody średniej i wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych; poniżej 
Malczyc w strefie wody wysokiej i powyżej stanów alarmowych. Stany wody głównych 
dopływów górnej Odry układały się na ogół w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. Stany wody głównych dopływów środkowej Odry układały się na ogół w strefie 
wody wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układały się w strefach wody 
wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych, wody średniej i lokalnie 
niskiej. 

W wyniku opadów deszczu, które wystąpiły na końcu poprzedniego i na początku 
omawianego okresu, w zlewniach dopływów środkowej Odry obserwowano znaczne wzrosty 
stanów wody i liczne przekroczenia stanów alarmowych. Zwiększone zasilanie z dopływów 
spowodowało wzrost stanu wody Odry środkowej, którą zaczęła przemieszczać się 
rozciągnięta w czasie fala wezbrania. Na większości stacji wodowskazowych zlokalizowanych 
na Odrze poniżej Brzegu Dolnego notowano przekroczenia stanów alarmowych. Pod koniec 
okresu na górnej Odrze oraz w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry utrzymywała 
się tendencja spadkowa stanów wody. W zlewni Warty obserwowano wahania stanów 
wody. Na Odrze granicznej notowano wahania stanów wody w strefie stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. 

 Prognoza: 

Odrą środkową poniżej Nietkowa będzie przemieszczać się fala wezbrania przy 
przekroczonych stanach alarmowych. W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się 
wahania stanów wody związane z prognozowanymi opadami przelotnymi i burzami. W ciągu 
kolejnych dni w zlewni Warty spodziewane są spadki stanów wody, a na Odrze granicznej 
stabilizacja i spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora północnego oraz północno-wschodniego. W kolejnych dniach 
dominującym kierunkiem stał się kierunek wschodni i południowo-wschodni. Wiatr był 
głównie słaby i umiarkowany, lokalnie (w zachodniej części obszaru) osiągał wartość do 
14m/s.  

W pierwszych dniach zanotowano intensywne opady w zachodniej części obszaru,  
z maksimum ponad 35 mm na dobę. W kolejnych dniach notowano nieznaczne ilości 
opadów, dochodzące maksymalnie do kilku milimetrów. 

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
Wiślanych utrzymywały się w głównie strefie stanów średnich. W ujściowych odcinkach 
Wisły i Odry poziom wody układał się lokalnie w strefie stanów wysokich na skutek 
przemieszczania się fali wezbraniowej. Stany ostrzegawcze zanotowano na trzech stacjach 
pomiarowych (Gryfino, Szczecin, Trzebież). 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się przeważnie w strefie stanów niskich i 
średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza stany 
wody utrzymywać się będą w strefie stanów niskich i średnich. W ujściowych odcinkach Odry 
i Wisły poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów wysokich, z tendencją 
wzrostową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 26 czerwca - 2 lipca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 czerwca - 2 lipca 2013 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 26 czerwca - 2 lipca 2013 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 Dominikowski (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
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Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Magdalena Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Jolanta Krupa-Marchlewska (Ośrodek Hydrologii) 
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