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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie na ogół nie notowano znaczących opadów deszczu. Występowały 
opady przeważnie przelotne, najintensywniejsze w czasie burz. Obserwowano systematyczny 
wzrost temperatury powietrza, która pod koniec okresu niemal na całym obszarze dorzecza 
Wisły przekroczyła 30 oC, a lokalnie 35oC.  

W dorzeczu Wisły obserwowano głównie opadanie stanu wody na ogół w strefie 
wody  średniej i niskiej, tylko miejscami wysokiej, lokalnie zaburzone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych (w dolnej strefie wody  
wysokiej) na Pilicy i Liwcu utrzymywały się tylko w pierwszej części analizowanego okresu. 
W kolejnych dniach przybywało stacji, na których występowały przepływy poniżej średniego 
niskiego przepływu z wielolecia.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się przeważnie w strefie wody średniej, tylko 
lokalnie niskiej lub wysokiej. Obserwowano na ogół opadanie stanu wody, zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły i Narwi prognozowana jest tendencja spadkowa 
poziomu wody, przeważnie w strefie wody niskiej i średniej. W miejscach wystąpienia 
prognozowanych opadów burzowych możliwy jest wzrost poziomu wody do górnej części 
strefy wody średniej, lokalnie dolnej części strefy wody wysokiej, punktowo z możliwością 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Stan wody lokalnie może zaburzać praca urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Bugu spodziewany jest spadek poziomu wody lub jego 
stabilizacja, w dolnej części strefy wody średniej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania stanu wody, spowodowane 
prognozowanymi opadami o charakterze burzowym oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
głównie w strefie wody średniej. 

 

Dorzecze Odry 

W omawianym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry zaobserwowano początkowo 
jedynie lokalne, niewielkie opady deszczu. W drugiej części omawianego okresu w dorzeczu 
Warty i Odry wystąpiły większe opady deszczu, a w ostatnim dniu opady miały charakter 
burzowy, o dużym i bardzo dużym natężeniu. Najwyższe opady wystąpiły w zlewni Kwisy 
i górnej Nysy Łużyckiej. 

Stan wody górnej Odry układał się na ogół w strefie wody niskiej, Odry środkowej 
przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Poziom wody głównych dopływów 
górnej i środkowej Odry układał sie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej,  
a w dorzeczu Warty w strefach wody od niskiej do średniej, lokalnie wysokiej oraz powyżej 
stanu ostrzegawczego. W dorzeczu Odry granicznej stan wody układał się w strefie wody 
średniej i wysokiej. 

Poziom wody górnej i środkowej Odry i głównych dopływów na ogół opadał lub ulegał 
niewielkim zmianom. W ostatniej dobie analizowanego okresu wystąpiły wzrosty stanu wody 
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w zlewniach dopływów środkowej Odry. Szczególnie wysokie, gwałtowne i krótkotrwałe 
wzrosty wystąpiły w zlewni górnej i środkowej Kwisy oraz w zlewni górnej Nysy Łużyckiej. 
W zlewni Warty i na Odrze granicznej notowano spadki poziomu wody, w drugiej połowie 
okresu jego wahania.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze i jej dopływach przewiduje się na ogół stabilizację 
i opadanie stanu wody. Na Odrze środkowej przewidywane są wahania stanu wody 
wywołane pracą urządzeń piętrzących oraz zasilaniem głównych dopływów. Na większości 
dopływów  środkowej Odry przewiduje się wahania stanu wody z tendencją do opadania. 
Na górnych odcinkach Kwisy i Nysy Łużyckiej prognozowane jest opadanie stanu wody, 
a na odcinkach środkowych wzrosty w strefie wody wysokiej. W zlewni Warty i na Odrze 
granicznej prognozowane są wahania z tendencją spadkową.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W omawianym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim notowano 
wiatr z kierunków zmiennych, głównie z sektora północnego, przeważnie umiarkowany, 
w czasie burz – porywisty. Najwyższe opady, głównie o charakterze burzowym,  zanotowano 
w ostatniej dobie omawianego okresu w rejonie Zalewu Wiślanego. W pozostałych dniach 
nie odnotowano znaczących opadów deszczu.  

Poziom wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Żuławach Wiślanych 
oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywał się głównie w strefie wody średniej. 
Na rzekach Przymorza stan wody utrzymywał się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie 
w strefie wody średniej. Pod koniec okresu, w wyniku intensywnych opadów deszczu, 
poziom wody na Pasłęce i Raduni wzrósł do strefy wody wysokiej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
poziom wody będzie utrzymywał się w strefie wody średniej. W ujściowych odcinkach Wisły 
i  Odry poziom wody będzie  utrzymywał się w strefie wody średniej. Na rzekach Przymorza 
stan wody utrzymywał się będzie głównie w strefie wody niskiej i średniej.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 - 30 lipca 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (24 - 30 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  

(24 -30 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Tadeusz Moskwiński (Ośrodek Hydrologii 

Wojciech Pawelec (Ośrodek Hydrologii) 
 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Anita Banaszek (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Judyta Lasek (BPH w Krakowie – SHO Kraków) 
Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – SHO Kraków) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Michalina Kallas (BPH we Wrocławiu – SHO Poznań) 
Magdalena Mielke (BPH w Gdyni) 

  
Opracowanie map: Tadeusz Moskwiński (Ośrodek Hydrologii 

Wojciech Pawelec (Ośrodek Hydrologii) 
 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 43 88 

mailto:biuletyn@imgw.pl

