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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W pierwszej połowie omawianego okresu notowano przelotne opady deszczu, miejscami 
intensywne. 

W analizowanym okresie na Wiśle po Dęblin zaznaczyły się nieznaczne wahania poziomu 
wody w strefie stanów niskich. Na dopływach Wisły na ogół notowano tendencję spadkową 
oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, a lokalnie średnich. Jedynie 21 VIII 
w zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby zaznaczyły się wzrosty stanów wody (na granicy 
strefy stanów średnich i niskich) jako konsekwencja opadów deszczu w dniu poprzednim. 
Lokalnie poziom wody w zlewni Wisły po Dęblin zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i Bugu) 
obserwowano stabilizację stanu wody. Lokalne wahania związane były na ogół z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, tylko 
miejscami na dopływach dolnej Wisły w strefie wody wysokiej. Przekroczenie stanu 
ostrzegawczego obserwowano na Brdzie w Ciecholewach i utrzymywało się przez cały 
omawiany okres. W pierwszych dniach okresu na Nurcu w Brańsku utrzymywał się stan wody 
niższy od minimum absolutnego.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano obniżanie się poziomu wody w strefie stanów 
niskich. Poniżej Krzyczewa notowano na ogół stabilizację. 

W zlewni Narwi stan wód układał się w strefie wody niskiej i średniej. Obserwowano 
przeważnie nieduże wahania stanów wody wywołane spływem wód opadowych, które 
notowano w zlewni górnej Narwi po 22 VIII. Lokalnie na środkowej Narwi obserwowano 
stany wody poniżej średnich niskich z wielolecia. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wód układał się głównie w strefie wody średniej. 
Obserwowano przeważnie nieduże wahania stanów wody, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły spodziewana jest tendencja spadkowa oraz 
stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, tylko na dopływach dolnej 
Wisły miejscami w strefie wody wysokiej. Lokalnie praca urządzeń hydrotechnicznych może 
spowodować wahania stanu wody.  

W zlewni Bugu i Narwi spodziewany jest spadek oraz stabilizacja poziomu wody, przeważnie 
w obecnych strefach. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie nieduże wahania stanów wody, na 
ogół w strefie wody średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

Dorzecze Odry 

W omawianym okresie w dorzeczu Warty i Odry opady deszczu wystąpiły głównie na 
początku rozpatrywanego okresu. W drugiej jego połowie małe opady wystąpiły tylko 
miejscami. 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich, natomiast stany wody Odry granicznej układały się w strefach stanów 
średnich. Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry oraz Warty układały się 
w strefach stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.  

Prawie w całym analizowanym okresie stany wody w zlewni górnej i środkowej Odry nie 
ulegały znaczącej zmianie. Dominował przebieg wyrównany oraz niewielkie opadanie stanów 
wody. Występujące opady nie wpłynęły znacząco na przebieg stanów wody. Praca urządzeń 
hydrotechnicznych powodowała lokalne wahania stanów, szczególnie w zlewniach: 
środkowej Odry, Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Baryczy i Bobru. W zlewni Warty i Odry 
granicznej notowano wahania stanów wody (za wyjątkiem wodowskazu Widuchowa, gdzie 
wzrosty spowodowane były oddziaływaniem zjawiska cofki). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze przewiduje się wahania i niewielkie opadanie 
stanów wody. Na Odrze środkowej na ogół wahania stanów wody. Na dopływach górnej  
i środkowej Odry przewiduje się początkowo opadanie stanów wody, a następnie, w wyniku 
wystąpienia opadów, nieznaczne wahania lub lokalne wzrosty stanów wody. W zlewni Warty 
i na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały wiatry z sektora północno-zachodniego, natomiast w kolejnych 
dniach - z sektora północno-wschodniego. Wiatr był słaby i umiarkowany. 

Opady deszczu notowano w pierwszej połowie analizowanego okresu. Opady dobowe 
występujące w omawianym okresie były niewielkie, maksymalnie około 6 mm. Najwyższe 
sumy dobowe opadów zanotowano w zachodniej części obszaru. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach 
Wiślanych oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywały się głównie w strefie 
stanów średnich. Poziomy wody utrzymywały się w strefie stanów wysokich lokalnie na 
stacjach na rzece Nogat oraz rzece Raduni. Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały 
się głównie w strefie stanów niskich i średnich (przy ujściach rzek). 

Poziomy wód na omawianym obszarze charakteryzowały się tendencją spadkową. 

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 21 - 27 sierpnia 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 21 - 27 sierpnia 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 21 - 27 sierpnia 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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