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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po następował stopniowy wzrost temperatury powietrza. Na początku 
analizowanego okresu maksymalna dobowa temperatura przyjmowała wartości 20 - 

25C, a pod koniec powyżej 30C. Minimalna dobowa temperatura powietrza była dodatnia, 
a najniższą jej wartośd zanotowano 3 VII w godzinach porannych. Opady deszczu notowano 
w dniach: 30 VI (przelotne opady o słabym i umiarkowanym natężeniu, występujące lokalnie 
na całym omawianym obszarze) oraz 6 VII (opady o charakterze konwekcyjnym, o natężeniu 
umiarkowanym i silnym, zaobserwowane w zlewni Sanu oraz Wisłoki). W pozostałych dniach 
nie notowano znaczących opadów deszczu, jedynie śladowe ilości. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano wzrost maksymalnej temperatury 
powietrza i pod koniec okresu wystąpiły upały, lokalnie przekraczające 36⁰C. Temperatura 
minimalna kształtowała się od 7,6⁰C do 20,0⁰C. Przelotne, na ogół nieznaczne opady deszczu, 
lokalnie o charakterze burzowym notowano jedynie 30 VI oraz 6 VII, okres 1-5 VI był 
bezopadowy.  

Na Wiśle po Dęblin przez cały omawiany okres notowano na ogół stabilizację oraz nieznaczną 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin 
w dniach 30 VI – 7 VII, na ogół notowano spadek lub stabilizację poziomu wody na granicy 
stref stanów średnich i niskich. Jedynie w zlewni Sanu 6 VII w miejscu wystąpienia opadów 
konwekcyjnych, zaznaczyły się krótkotrwałe wzrosty poziomu wody (w strefie stanów 
niskich). Lokalnie na Wiśle po Dęblin oraz jej dopływach poziom wody zaburzany był pracą 
urządzeo hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół opadanie i stabilizację 
stanu wody w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin 
do profilu Tczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, 
związane głównie z pracą urządzeo hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, 
lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. Na Wiśle i lokalnie na większości jej dopływów (w tym 
częściowo na Narwi z głównymi dopływami) notowano stany poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. Na Pilicy w Spale, na Bzurze w Łowiczu oraz na Osie w Rogóźnie występowały 
stany wody poniżej minimum absolutnego. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie 
średniej, a na górnej Łynie w dolnej strefie wody wysokiej. W dolnych odcinkach 
Łyny i Węgorapy notowano stany wody poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W ciągu 
okresu obserwowano na ogół wahania stanu wody, wywołane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

Na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach prognozuje się stabilizację oraz spadek poziomu 
wody w strefie stanów niskich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. Lokalnie na 
dopływach Wisły po Dęblin w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze 
burzowym spodziewane są krótkotrwałe wzrosty poziomu wody do górnej części strefy 
stanów średnich.  
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
opadanie poziomu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia 
wodnego w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się 
stabilizację bądź niewielkie spadki poziomu wody, lokalnie wahania związane 
z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym i pracą urządzeo 
hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania stanów wody, 
głównie w strefie wody średniej i niskiej, wywołane pracą urządzeo hydrotechnicznych oraz 
spływem wód opadowych. 

Dorzecze Odry 

30 VI notowano miejscami słabe opady deszczu. 6 VI wystąpiły lokalne opady 
burzowe o natężeniu umiarkowanym. Występowały one głównie w woj. 
lubuskim i zachodniej części woj. dolnośląskiego. Najwyższy opad dobowy 
zanotowano w Borowicach – 12.4 mm (Bóbr). W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady 
deszczu występowały jedynie lokalnie i miały charakter burzowy. Najwyższą wartośd opadu 
zaobserwowano na posterunku opadowym Trzciosko-Zdrój (Rurzyca) w wysokości 11.2 mm.  

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, 
lokalnie w strefie wody średniej.  Stany wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry 
układały się w strefach wody niskiej i średniej. Stany wody w dorzeczu Warty i na Odrze 
granicznej układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. 

Na górnej Odrze utrzymywała się tendencja spadkowa stanów wody z niewielkimi 
wahaniami. Na skanalizowanym odcinku Odry i Odrze środkowej obserwowano wahania 
stanu wody głównie wywołane przez urządzenia piętrzące. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry w całym omawianym okresie stany wody opadały. Krótkotrwale 
znaczne wzrosty i wahania stanów wody spowodowane były głównie pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Na znacznej liczbie stacji wodowskazowych utrzymują się przepływy 
niskie, na wielu odcinkach poniżej przepływu średniego niskiego. W rozpatrywanym okresie 
czasu w całej zlewni Warty występowały spadki stanów wody. Lokalne wzrosty na obszarze 
zlewni Warty spowodowane były opadami deszczu i pracą urządzeo hydrotechnicznych. Na 
Odrze granicznej w całym rozpatrywanym okresie obserwowano wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W najbliższym okresie na górnej i środkowej Odrze będzie utrzymywała się tendencja 
spadkowa stanów wody w strefie stanów niskich. Na dopływach Odry stany wody będą miały 
przebieg wyrównany lub będą opadały w strefie stanów 
średnich i niskich. W związku z możliwością występowania opadów przelotnych i burzowych 
możliwe są lokalne krótkotrwałe wzrosty. W zlewni Warty i na Odrze granicznej w ciągu 
kolejnych dni prognozowane są spadki stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W omawianym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały 
słabe i umiarkowane wiatry ze zmiennych kierunków.  

Najwyższe temperatury powietrza występowały w drugiej, natomiast temperatury 
minimalne, w pierwszej połowie rozpatrywanego okresu. Najwyższa temperatura powietrza 
równa 34,1 °C została zanotowana 5 VII w Prabutach, natomiast najniższą temperaturę (7,2 
°C) obserwowano 1 VII na stacji w Kmiecinie. 

Opady atmosferyczne występowały na początku i pod koniec rozpatrywanego tygodnia. 
Maksymalna suma dobowa opadu wynosiła 19,7 mm i została zanotowana 6 
VII w Tolkmicku.  

Na Wybrzeżu RP, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz 
na Żuławach poziomy wody wahały się głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza stany wody układały się  w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Na rzekach: 
Bauda, Łeba, Elbląg i Parsęta obserwowano przepływy wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. 

Nie obserwowano znaczących dobowych wzrostów stanu wody. Maksymalny dobowy wzrost 
poziomu wody wynosił 16 cm i został zanotowany 6 VII w Dziwnowie. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu RP, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie do dolnej strefy stanów wysokich. Na rzekach Przymorza stany 
wody będą się układały w strefie stanów niskich, lokalnie średnich z niewielką tendencją 
wzrostową.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 30 czerwca - 07 lipca 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 30 czerwca - 07 lipca 2015 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 30 czerwca - 07 lipca 2015 r.) 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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