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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W trakcie omawianego okresu nie odnotowano znaczących opadów deszczu. Lokalnie 

obserwowano przelotne opady deszczu, o niedużych sumach dobowych. 

W dniu 17 VII na Wiśle na odcinku Annopol – Dęblin zaznaczył się wzrost poziomu wody, 

w górnej części strefy wody średniej, wywołany przemieszczaniem się wód opadowych 

w korycie. W kolejnych dniach omawianego okresu na Wiśle po Dęblin notowano spadek 

poziomu wody w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano 

tendencję spadkową lub stabilizację poziomu wody, w strefie wody średniej i niskiej. Jedynie 

20 i 22 VII zanotowano wzrost poziomu wody, w strefie wody średniej, na Dunajcu poniżej 

zbiornika Czchów, spowodowany pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Wieprzu 

w  Krasnymstawie i na Tyśmienicy w Tchórzewie poziom wody układał się powyżej stanów 

ostrzegawczych. Od 22 VII w zlewni Wisły po Dęblin nie odnotowano przekroczeń stanów 

ostrzegawczych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 

Bugu) obserwowano głównie stabilizację oraz opadanie stanu wody. Wzrosty poziomu wody 

notowano głównie na Wiśle, w pierwszej części analizowanego okresu, które spowodowane 

były spływem wód opadowych z górnej części dorzecza. Stan wody układał się głównie 

w strefie wody średniej. W zlewni Pilicy oraz Liwca lokalnie obserwowane były przekroczenia 

stanów ostrzegawczych i alarmowych – w dolnej strefie wody wysokiej.  

W zlewni Bugu po Krzyczew na ogół obserwowano wahania poziomu wody, na granicy strefy 

wody średniej i wysokiej z przekroczonym stanem ostrzegawczym na odcinku Kryłów – 

Strzyżów (utrzymującym się do 20 VII) oraz na Krznie w Malowej Górze. Poniżej Krzyczewa 

notowano głównie stabilizację i opadanie stanu wody. 

W zlewni Narwi stan wody układał się na ogół w strefie wody średniej i niskiej. W ciągu 

mijającego okresu obserwowano przeważnie spadki stanu wody. Nieduże wzrosty jeszcze 

w pierwszej połowie okresu, lokalnie w zlewni dolnej Narwi oraz lokalnie w zlewni górnej 

Biebrzy, związane były z przemieszczaniem się wody w dół zlewni po intensywnych opadach 

w dniach 11-13 VII. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

W  ciągu całego okresu obserwowano opadanie stanu wody, zakłócone pracą urządzeń 

hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły prognozuje się głównie stabilizację lub opadanie 

poziomu wody, przeważnie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej części strefy 

wody wysokiej. Miejscami stan wody może zostać zaburzony na skutek pracy urządzeń 
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hydrotechnicznych. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie układał się w dolnej 

części strefy wody wysokiej, poniżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się przewagę spadków stanu wody, lokalnie 

zakłócanych pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej. 

 

Dorzecze Odry 

W omawianym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu zaobserwowano 

jedynie na kilku stacjach opadowych, ich sumy dobowe nie przekroczyły 2 mm. W dorzeczu 

Warty i Odry granicznej nie zaobserwowano opadów deszczu. 

Stan wody górnej Odry układał się na ogół w strefie wody niskiej. Stan wody Odry środkowej 

układał się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan wody głównych 

dopływów górnej i środkowej Odry układał sie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 

wysokiej. Stan wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układał się w strefach wody 

wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz w strefach wody średniej, lokalnie 

niskiej. 

W ciągu omawianego okresu stan wody górnej i środkowej Odry i głównych dopływów na 

ogół opadał lub ulegał niewielkim wahaniom. Większe wahania stanu wody wystąpiły poniżej 

zbiorników retencyjnych i innych urządzeń hydrotechnicznych, głównie na Kłodnicy, Nysie 

Kłodzkiej i na Odrze poniżej Brzegu Dolnego. W zlewni Warty i na Odrze granicznej notowano 

spadki stanu wody. Wyjątek stanowiła stacja Widuchowa, na której wystąpiły wahania stanu 

wody wywołane zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni zarówno na górnej i środkowej Odrze jak i na jej głównych 

dopływach przewiduje się na ogół stabilizację i opadanie stanu wody. W przypadku 

wystąpienia prognozowanych opadów burzowych możliwe są lokalne wzrosty stanu wody na 

dopływach. W zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 

dominował wiatr z sektora zachodniego, głównie słaby i umiarkowany. We wschodniej części 

obszaru występowały silniejsze porywu wiatru (do ok. 12,5 m/s). Kilkumilimetrowy opad 

dobowy odnotowano tylko w ciągu jednej doby - 19 lipca. Ponadto śladowe ilości opadu 

wystąpiły w pierwszych dniach omawianego okresu w środkowej części obszaru.  

Poziom wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowych odcinkach Wisły 

i  Odry utrzymywał się w głównie strefie wody średniej. W ostatnich dniach na Żuławach 

Wiślanych oraz Zalewie Wiślanym stan wody podwyższył się do strefy wody wysokiej. Stany 

alarmowe oraz ostrzegawcze nie były przekroczone. Na rzekach Przymorza stan wody 
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utrzymywał się głównie w strefie wody niskiej, na niewielkiej liczbie posterunków w strefie 

wody średniej. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 

poziom wody będzie utrzymywał się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. Na rzekach 

Przymorza stan wody utrzymywał się będzie głównie w strefie wody niskiej i średniej. 

W ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziom wody utrzymywać się będzie w strefie wody 

średniej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 - 23 lipca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (17 - 23 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  

(17 - 23 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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