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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie obserwowano na ogół opady deszczu o niedużych sumach dobowych, 
głównie w ostatnich dniach. Przez cały okres obserwowano wysokie temperatury powietrza, 
miejscami sięgające 33oC.  

W ciągu analizowanego okresu w dorzeczu Wisły obserwowano stabilizację oraz opadanie 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich i niskich, tylko miejscami na dopływach 
dolnej Wisły w strefie stanów wysokich. Lokalnie stany wód zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Pod koniec okresu jedynie w zlewni Narwi wystąpiły wahania oraz 
wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. Przekroczenie stanu ostrzegawczego 
obserwowano tylko na Brdzie w Ciecholewach, gdzie utrzymywało się przez cały omawiany 
okres. Z biegiem tygodnia przybywało stacji, na których zaznaczały się przepływy poniżej 
średniego niskiego przepływu z wielolecia.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowane było obniżanie się poziomu wody w strefie 
stanów średnich, a lokalnie niskich.  

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się w strefie wody niskiej i średniej. W ciągu 
całego okresu obserwowano przeważnie opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz opadami deszczu. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dwóch dni w zlewni Wisły i Narwi prognozowana jest tendencja spadkowa 
oraz stabilizacja poziomu wody, przeważnie w strefie stanów niskich i średnich, miejscami 
wysokich. Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Bugu spodziewany jest dalszy spadek poziomu wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie niskich.  

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

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.  
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Dorzecze Odry 

W omawianym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu zaobserwowano 
początkowo jedynie lokalnie i były to opady niewielkie. Pod koniec drugiej części okresu  
w dorzeczu Warty i Odry wystąpiły dość duże i duże opady deszczu o charakterze burzowym 
oraz opady przelotne.  W przedostatnim dniu opady były o natężeniu silnym, ulewnym  
i lokalnie nawalnym. Najwyższe opady wystąpiły w zlewni Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej. 

Stany wody  górnej i środkowej Odry układały się na ogół w strefie wody średniej i niskiej. 
Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały sie w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach 
wody od niskiej do średniej, lokalnie wysokiej. W dorzeczu dolnej Odry w strefach stanów 
średnich i wysokich. 

 W ciągu omawianego okresu stany wody górnej i środkowej Odry i głównych dopływów na 
ogół opadały, bądź ulegały niewielkim zmianom. W przedostatniej dobie omawianego okresu 
wystąpiły wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów środkowej Odry. Szczególnie 
wysokie, gwałtowne i krótkotrwałe wzrosty stanów wody wystąpiły w zlewni Nysy Łużyckiej. 
W zlewni Warty notowano wahania stanów wody, w zlewni Odry granicznej wystąpiły 
wzrosty. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze i jej dopływach przewiduje się opadanie stanów 
wody.  Na Odrze środkowej  stany wody, przy tendencji opadania, mogą ulegać wahaniom  
i lokalnym wzrostom. Na większości dopływów środkowej Odry przewiduje się wahania 
stanów wody z tendencją wzrostową  w czasie występowania silnych opadów burzowych.   
W zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim wiatr 
był bardzo zmienny, z przewagą wiatrów z sektora zachodniego, umiarkowany, w czasie burz 
– porywisty.  

Najwyższe sumy opadów zanotowano w drugiej połowie omawianego okresu. Były to 
głównie intensywne opady o charakterze burzowym. Najwyższe sumy dobowe opadów 
zanotowano we wschodniej części Pomorza.  

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
Wiślanych i w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywały się w głównie 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. Na rzekach Przymorza stany 
wody utrzymywać się będą głównie w strefie stanów niskich i średnich. W ujściowych 
odcinkach Wisły i Odry poziomy wody będą  utrzymywać się w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 31 lipca - 6 sierpnia 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 31 lipca - 6 sierpnia 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 31 lipca - 6 sierpnia 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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