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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W dniach 2-6 VII na analizowanym obszarze obserwowano przelotne oraz ciągłe opady 
deszczu, lokalnie intensywne o charakterze burzowym. Maksymalne sumy opadu sięgały 
70 mm.  

W analizowanym okresie na rzekach w zlewni Wisły po profil Dęblin wzrost stanu wody 
obserwowano w dniach 4-7 VII na skutek opadów deszczu, spływu wód opadowych oraz 
pracy urządzeń hydrotechnicznych, z punktowym przekroczeniem stanów ostrzegawczych  
i alarmowych (największe 7 VII). W kolejnych dniach na dopływach Wisły występowały 
wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, wywołane na ogół 
spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Jedynie 3 VII notowano 
na ogół spadek poziomu wody około strefy stanów średnich. Na Wiśle po Dęblin w dniach  
7-9 VII obserwowano przemieszczanie się fali na skutek spływu wód opadowych, w górnej 
części strefy stanów średnich. Maksymalne wzrosty na Wiśle sięgały 190 cm. Ostatniego dnia 
analizowanego okresu cała Wisła po Dęblin miała tendencję spadkową. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano głównie opadanie stanu wody. Występujące wahania 
poziomu wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz lokalnymi 
opadami deszczu o charakterze burzowym. Stan wody układał się głównie w strefie wody 
średniej. W zlewni Pilicy lokalnie obserwowane były przekroczenia stanów ostrzegawczych,  
a w pierwszym dniu omawianego okresu również stanu alarmowego – w dolnej strefie 
stanów wysokich.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowane była wahania stanu wody na ogół w dolnej części 
strefy stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu na odcinku 
Strzyżów-Włodawa. 

W zlewni Narwi stan wód układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Obserwowano 
na ogół opadanie oraz stabilizację stanów wody. Lokalnie wystąpiły nieznaczne wahania oraz 
wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej.  
W pierwszej połowie analizowanego okresu obserwowano wahania oraz wzrosty stanów 
wody na skutek spływu wód opadowych. W kolejnych dniach występowały głównie spadki, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły spodziewana jest na ogół tendencja spadkowa 
stanu wody przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich oraz w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Lokalnie stan wody może zostać zaburzony na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych.  

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

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

 
Dorzecze Odry 

Przez przeważającą część analizowanego okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry 
miejscami występowały przelotne opady deszczu, na ogół o dość dużej wysokości oraz  
o umiarkowanym i silnym natężeniu. Opady o dużej wysokości i o natężeniu nawalnym 
wystąpiły 3 VII i skoncentrowały się na Pogórzu Izerskim. W dwóch ostatnich dniach 
omawianego okresu opadu nie zaobserwowano. W dorzeczu Warty i Odry granicznej nie 
zaobserwowano ciągłych opadów deszczu. Lokalnie wystąpiły opady o charakterze 
burzowym o dużej intensywności. 

Stany wody górnej Odry układały się przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 
Stany wody Odry skanalizowanej układały się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej. Na Odrze swobodnie płynącej stany wody początkowo znajdowały się w strefie wody 
wysokiej, później w strefie wody średniej. Stany wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej 
układały się w strefach wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. 

Na początku omawianego okresu środkową Odrą poniżej Ścinawy przemieszczała się fala 
wezbrania. Towarzyszyły jej liczne przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.  
Na Odrze powyżej Ścinawy oraz na dopływach dominowała tendencja spadkowa stanów 
wody. Największe dobowe wzrosty stanów wody wystąpiły na skutek gospodarowania wodą, 
głównie na Odrze skanalizowanej, Kłodnicy, poniżej zbiorników Nysa, Leśna i Lubachów. 
Znaczne chwilowe wzrosty stanów wody, które nie miały przełożenia na zmiany dobowe 
wystąpiły na skutek opadów burzowych na dopływach Nysy Łużyckiej i Bobru. W zlewni 
Warty i na Odrze granicznej notowano spadki stanów wody, chociaż obserwowano jeszcze 
przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się opadanie stanów 
wody, a na skanalizowanym odcinku Odry wahania z tendencją spadkową. W zlewni Warty  
i na Odrze granicznej przewiduje się spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora południowego. W późniejszej części omawianego okresu 
przeważały wiatry z kierunków północno-zachodnich. Wiatr był głównie umiarkowany, 
okresami silny.   

W pierwszych dniach omawianego okresu zanotowano intensywne opady szczególnie we 
wschodniej części obszaru, z maksimum ponad 20 mm na dobę. W kolejnych dniach 
obserwowano nieznaczne ilości opadów, natomiast w drugiej połowie analizowanego okresu 
notowano brak opadów. 
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Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
Wiślanych utrzymywały się w głównie strefie stanów średnich, lokalnie wysokich  
(Zalew Wiślany). W ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziom wody układał się głównie  
w strefie stanów wysokich. Pod koniec omawianego okresu stany ostrzegawcze zanotowano 
na wodowskazie Gryfino, a w ujściowym odcinku Wisły poziomy wody układały się już  
w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich,  
na niewielkiej ilości posterunków w strefie stanów średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
poziomy wody będą utrzymywać się w strefie stanów średnich z tendencją wzrostową, 
lokalnie w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywać się będą 
głównie w strefie stanów niskich i średnich. W ujściowym odcinku Odry poziomy wody będą 
utrzymywać się w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową, z możliwością 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. W ujściowym odcinku Wisły oraz na Żuławach 
poziomy wody będą utrzymywać w strefie stanów średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 3 - 9 lipca 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 3 - 9 lipca 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 3 - 9 lipca 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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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