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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Tczew początkowo obserwowano wzrost temperatury powietrza, k
miejscami przekraczała 33˚C. Od 30 VI obserwowa
powietrza stopniowo obniżała się, najniższe jej wartości w części zlewni Wisły po Dęblin 
zanotowano nad ranem 4 VII (około 2,5
minimalna obniżyła się z początkowych ok. 16
po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowane były opady o charakterze burzowym, 
lokalnie intensywne i ulewne, a 1 VII 
opady intensywne o charakterze ciągłym. Na ob
oraz Bugu poniżej Krzyczewa opady deszczu, przeważnie o charakterze burzowym, notowano 
w dniach  27 VI - 1 VII. W czasie burz opady były intensywne, punktowo ulewne, w dniach 
27 i 28 VII dobowe sumy lokalnie przekr

Przez cały opisywany okres na Wiśle po Dęblin, notowano wahania poziomu wody
strefy stanów średnich i niskich wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na jej 
dopływach obserwowano tendencję spadkową poziomu wody lub stabilizację 
stanów niskich bądź średnich. Jedynie lokalnie po opadach deszczu notowano krótkotrwałe 
wzrosty poziomu wody - głównie w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo                   
(w zlewniach: Brynicy, Popradu, na tatrzańskich dopływach Dun
Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka) do dolnej części strefy stanów wysokich z krótkotrwałym 
przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalnie stany wody zaburzane były dodatkowo 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin d
i opadanie stanu wody, w następnych dniach wahania związane ze spływem wody opadowej 
- w strefie wody niskiej, tylko w rejonie Tczewa w średniej. Na dopływach powyższego 
odcinka Wisły z wyjątkiem zlewni 
z przewagą wzrostów w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej wysokiej, związane 
ze spływem wód opadowych. W Krubicach na Utracie, Szreńsku na Mławce oraz Wissie 
w Czachach przekroczony został stan 
dni utrzymywało się osiągnięcie stanu ostrzegawczego. Pod koniec okresu notowano 
przeważnie stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W dniach od 29 VI
Malenieckiej w Dąbrowie oraz na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach zanotowano 
przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. W zlewni Bugu do Krzyczewa 
obserwowano wahania poziomu wody z prz
niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
miejscami w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnic
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Sytuacja hydrologiczna 

W zlewni Wisły po Tczew początkowo obserwowano wzrost temperatury powietrza, k
C. Od 30 VI obserwowano wyraźne ochłodzenie, temperatura 

powietrza stopniowo obniżała się, najniższe jej wartości w części zlewni Wisły po Dęblin 
zanotowano nad ranem 4 VII (około 2,5˚C), a w części od Dęblina po Tczew temperatura 
minimalna obniżyła się z początkowych ok. 16-21˚C do ok. 6-12˚C. Do 2 VII w zlewni Wis
po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowane były opady o charakterze burzowym, 
lokalnie intensywne i ulewne, a 1 VII – zwłaszcza w województwie podkarpackim 
opady intensywne o charakterze ciągłym. Na obszarze zlewni Wisły od Dęblina po Tczew 
oraz Bugu poniżej Krzyczewa opady deszczu, przeważnie o charakterze burzowym, notowano 

1 VII. W czasie burz opady były intensywne, punktowo ulewne, w dniach 
umy lokalnie przekraczały 40 mm. 

Przez cały opisywany okres na Wiśle po Dęblin, notowano wahania poziomu wody
strefy stanów średnich i niskich wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na jej 
dopływach obserwowano tendencję spadkową poziomu wody lub stabilizację 
stanów niskich bądź średnich. Jedynie lokalnie po opadach deszczu notowano krótkotrwałe 

głównie w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo                   
(w zlewniach: Brynicy, Popradu, na tatrzańskich dopływach Dunajca, Białej Tarnowskiej, 
Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka) do dolnej części strefy stanów wysokich z krótkotrwałym 
przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalnie stany wody zaburzane były dodatkowo 
pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo stabilizację 
i opadanie stanu wody, w następnych dniach wahania związane ze spływem wody opadowej 

w strefie wody niskiej, tylko w rejonie Tczewa w średniej. Na dopływach powyższego 
odcinka Wisły z wyjątkiem zlewni Bugu do Krzyczewa obserwowano na ogół wahania 
z przewagą wzrostów w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej wysokiej, związane 
ze spływem wód opadowych. W Krubicach na Utracie, Szreńsku na Mławce oraz Wissie 
w Czachach przekroczony został stan ostrzegawczy, na Kanale Giżyckim w Giżycku przez kilka 
dni utrzymywało się osiągnięcie stanu ostrzegawczego. Pod koniec okresu notowano 
przeważnie stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W dniach od 29 VI do 1 VII  na Pilicy w Przedborzu, na Czarnej 
Malenieckiej w Dąbrowie oraz na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach zanotowano 
przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. W zlewni Bugu do Krzyczewa 
obserwowano wahania poziomu wody z przewagą spadków, głównie w strefie stanów 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
miejscami w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych.  

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

W zlewni Wisły po Tczew początkowo obserwowano wzrost temperatury powietrza, która 
no wyraźne ochłodzenie, temperatura 

powietrza stopniowo obniżała się, najniższe jej wartości w części zlewni Wisły po Dęblin 
C), a w części od Dęblina po Tczew temperatura 

˚C. Do 2 VII w zlewni Wisły  
po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowane były opady o charakterze burzowym, 

zwłaszcza w województwie podkarpackim – były to 
szarze zlewni Wisły od Dęblina po Tczew  

oraz Bugu poniżej Krzyczewa opady deszczu, przeważnie o charakterze burzowym, notowano 
1 VII. W czasie burz opady były intensywne, punktowo ulewne, w dniach  

Przez cały opisywany okres na Wiśle po Dęblin, notowano wahania poziomu wody na granicy 
strefy stanów średnich i niskich wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na jej 
dopływach obserwowano tendencję spadkową poziomu wody lub stabilizację w strefie 
stanów niskich bądź średnich. Jedynie lokalnie po opadach deszczu notowano krótkotrwałe 

głównie w strefie stanów średnich i niskich, a punktowo                   
ajca, Białej Tarnowskiej, 

Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka) do dolnej części strefy stanów wysokich z krótkotrwałym 
przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalnie stany wody zaburzane były dodatkowo 

o profilu Tczew obserwowano początkowo stabilizację  
i opadanie stanu wody, w następnych dniach wahania związane ze spływem wody opadowej 

w strefie wody niskiej, tylko w rejonie Tczewa w średniej. Na dopływach powyższego 
Bugu do Krzyczewa obserwowano na ogół wahania  

z przewagą wzrostów w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie dolnej wysokiej, związane  
ze spływem wód opadowych. W Krubicach na Utracie, Szreńsku na Mławce oraz Wissie  

ostrzegawczy, na Kanale Giżyckim w Giżycku przez kilka 
dni utrzymywało się osiągnięcie stanu ostrzegawczego. Pod koniec okresu notowano 
przeważnie stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 

do 1 VII  na Pilicy w Przedborzu, na Czarnej 
Malenieckiej w Dąbrowie oraz na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach zanotowano 
przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. W zlewni Bugu do Krzyczewa 

ewagą spadków, głównie w strefie stanów 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
miejscami w strefie wody niskiej. Obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, 

znych oraz spływem wód opadowych.   
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni, na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, na ogół 
spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Lokalnie stany wody mogą być zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się wahania stanu wody - głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach 
odcinka przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, na dopływach Narwi
opadowych z możliwością wzrostów 
wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowane są spadki poziomu wody głownie 
w strefie stanów niskich. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, przeważnie 
w strefie wody średniej, wywołane spływem wód opadowych oraz pr
hydrotechnicznych. 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne 
W pierwszej połowie okresu występowały intensywne opady o charakterze deszczu 
ulewnego, natomiast w drugiej połowie 
i umiarkowanym natężeniu.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obserwowanym obszarze. Opady miały głównie charakter burzowy. Najwyższą wartość 
opadu zanotowano na stacji Trzcińsko

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami obserwowano również 
strefę wody niskiej. Stany wody na swobodnie płynącym odcinku
utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na skutek pracy jazu w Brzegu Dolnym na odcinku od 
Malczyc do Głogowa przejściowo układały się w strefie wody średniej.

Na górnej Odrze stany wody na ogół miały przebieg wyrównany lub ulegały 
kilkucentymetrowym wahaniom. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 
ulegały wahaniom od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, Większe zmiany 
rejestrowano jedynie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej 
rejestrowano wahania stanów wody, amplituda wahani wykazywała tendencję spadkową 
w profilu podłużnym Odry. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku 
okresu notowano wzrosty stanów wody, związane z występującymi opadami 
atmosferycznymi. Od połowy omawianego okresu stany wody opadały, a pod koniec miały 
przebieg wyrównany lub ulegały niewielkim kilkucentymetrowym wahaniom.

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, z przekroczeniem s
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Na obszarze zlewni górnej Warty 
notowano wzrosty stanów wody. Wzrosty wystąpiły także na Warcie poniżej zbior
Jeziorsko w wyniku kolejnych
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W ciągu najbliższych kilku dni, na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, na ogół 
spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Lokalnie stany wody mogą być zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach 

odcinka przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, na dopływach Narwi związane także 
opadowych z możliwością wzrostów - w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w dolnej
wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowane są spadki poziomu wody głownie 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, przeważnie 
w strefie wody średniej, wywołane spływem wód opadowych oraz pr

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne notowano przez cały 
W pierwszej połowie okresu występowały intensywne opady o charakterze deszczu 

go, natomiast w drugiej połowie rejestrowano głównie opady o słabym 
 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obserwowanym obszarze. Opady miały głównie charakter burzowy. Najwyższą wartość 
opadu zanotowano na stacji Trzcińsko-Zdrój (Rurzyca) 74,7 mm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami obserwowano również 
strefę wody niskiej. Stany wody na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej na ogół 
utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na skutek pracy jazu w Brzegu Dolnym na odcinku od 
Malczyc do Głogowa przejściowo układały się w strefie wody średniej. 

Na górnej Odrze stany wody na ogół miały przebieg wyrównany lub ulegały 
kilkucentymetrowym wahaniom. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 
ulegały wahaniom od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, Większe zmiany 
rejestrowano jedynie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej 

estrowano wahania stanów wody, amplituda wahani wykazywała tendencję spadkową 
w profilu podłużnym Odry. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku 

wzrosty stanów wody, związane z występującymi opadami 
połowy omawianego okresu stany wody opadały, a pod koniec miały 

przebieg wyrównany lub ulegały niewielkim kilkucentymetrowym wahaniom.

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

a obszarze zlewni górnej Warty w pierwszej części okresu, po wystąpieniu opadów deszczu
nów wody. Wzrosty wystąpiły także na Warcie poniżej zbior

Jeziorsko w wyniku kolejnych zmian w odpływie, który zwiększano w ciągu kilku dni 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

W ciągu najbliższych kilku dni, na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, na ogół 
spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich  
i niskich. Lokalnie stany wody mogą być zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
głównie w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego 

odcinka przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody związane głównie z pracą 
także ze spływem wód 

w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w dolnej 
wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowane są spadki poziomu wody głownie  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, przeważnie  
w strefie wody średniej, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 

notowano przez cały okres.  
W pierwszej połowie okresu występowały intensywne opady o charakterze deszczu 

o głównie opady o słabym  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obserwowanym obszarze. Opady miały głównie charakter burzowy. Najwyższą wartość 

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami obserwowano również 

Odry środkowej na ogół 
utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na skutek pracy jazu w Brzegu Dolnym na odcinku od 

Na górnej Odrze stany wody na ogół miały przebieg wyrównany lub ulegały niewielkim 
kilkucentymetrowym wahaniom. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody 
ulegały wahaniom od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, Większe zmiany 
rejestrowano jedynie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej 

estrowano wahania stanów wody, amplituda wahani wykazywała tendencję spadkową  
w profilu podłużnym Odry. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku 

wzrosty stanów wody, związane z występującymi opadami 
połowy omawianego okresu stany wody opadały, a pod koniec miały 

przebieg wyrównany lub ulegały niewielkim kilkucentymetrowym wahaniom. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
tanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie. Na Odrze 

granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 

, po wystąpieniu opadów deszczu, 
nów wody. Wzrosty wystąpiły także na Warcie poniżej zbiornika 

zmian w odpływie, który zwiększano w ciągu kilku dni  
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z 22,0 m3/s do 37,0 m3/s. Wzrosty po opadach deszczu zaz
Ner i Prosna. W drugiej części 
i stabilizacja stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko po kolejnych zmianach 
odpływu, który zmniejszano z 37,
Spadki stanów wody obserwowano także na dopływach 
także większe wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej części 
okresu występowały jeszcze wzrosty stanów wody na środkowym i ujściowym odcinku 
Warty. W zlewni Noteci notowa
wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie wahania stanów wody.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody początkowo będą 
miały przebieg wyrównany i niewielką tendencję spadkową z lokalnymi wahaniami 
spowodowanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych. Od połowy okresu, w związku 
z przewidywanymi burzami i opadami przelotnymi, mogą występować lokalne i krótkotrwałe 
wzrosty stanów wody, przeważnie w strefach wody niskiej i średniej. Największe wzrosty 
prognozowane są ostatniej doby, szczególnie w zlewniach rzek górskich, lokalnie 
z możliwością przejściowego osiągnięcia strefy wody wysokiej.

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i jej dopływach prognozowane są 
spadki stanów wody. Na War
prognozowane są spadki stanów wody
Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej.

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są niewielkie wahania stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefie wody średniej.

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo
dominowały umiarkowane i silne wiatry w
umiarkowane i silne wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe (powyżej 27°C) i najniższe (poniżej 9°C) temperatury powietrza obserwowano 
w pierwszej połowie tygodnia. Temperatura maksymalna równa 29,3°C została 
zarejestrowana 29 VI na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minima
i została zanotowana 28 VI w Lęborku.

Na początku okresu lokalnie występowały nieznaczne opady atmosferyczne, natomiast 
w połowie tygodnia na całym 
intensywne, przekraczające 50 mm w ciągu doby. Maksymalny opad dobowy 
70,7 mm zarejestrowano 29 VI na stacji w Trzebieży. 

W pierwszej połowie okresu silny wiatr z kierunku p
wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych na wybrzeżu zachodnim, Zalewie 
Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry. W Trzebieży na Zalewie Szczecińskim zostały 
przekroczone stany alarmowe. Na wybrzeżu wschodnim, Zalewie Wiślanym, na Żuławach 
i w ujściu Wisły w pierwszej połowie tygodnia poziomy wody wahały się w strefie stanów 
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/s. Wzrosty po opadach deszczu zaznaczyły się także na dopływach 
części okresu na górnej Warcie i dopływach wystąpiły spadki 

i stabilizacja stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko po kolejnych zmianach 
odpływu, który zmniejszano z 37,0 m3/s do 22,0 m3/s, zaznaczyły się spadki stanów wody. 

obserwowano także na dopływach Ner i Prosna. L
także większe wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej części 

występowały jeszcze wzrosty stanów wody na środkowym i ujściowym odcinku 
Warty. W zlewni Noteci notowano wahania stanów wody, lokalnie wzrosty i spadki stanów 
wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie wahania stanów wody.

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody początkowo będą 
miały przebieg wyrównany i niewielką tendencję spadkową z lokalnymi wahaniami 
spowodowanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych. Od połowy okresu, w związku 

nymi burzami i opadami przelotnymi, mogą występować lokalne i krótkotrwałe 
wzrosty stanów wody, przeważnie w strefach wody niskiej i średniej. Największe wzrosty 
prognozowane są ostatniej doby, szczególnie w zlewniach rzek górskich, lokalnie 

przejściowego osiągnięcia strefy wody wysokiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i jej dopływach prognozowane są 
spadki stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko do wodowskazu Poznań 
prognozowane są spadki stanów wody a poniżej aż do ujścia rzeki wzrosty stanów wody. 
Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są niewielkie wahania stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefie wody średniej. 

terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo
dominowały umiarkowane i silne wiatry wiejące z sektora wschodniego, 

iatry z sektora zachodniego.  

Najwyższe (powyżej 27°C) i najniższe (poniżej 9°C) temperatury powietrza obserwowano 
tygodnia. Temperatura maksymalna równa 29,3°C została 

zarejestrowana 29 VI na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minima
i została zanotowana 28 VI w Lęborku. 

Na początku okresu lokalnie występowały nieznaczne opady atmosferyczne, natomiast 
w połowie tygodnia na całym obszarze notowano opady deszczu, lokalnie bardzo 
intensywne, przekraczające 50 mm w ciągu doby. Maksymalny opad dobowy 
70,7 mm zarejestrowano 29 VI na stacji w Trzebieży.  

W pierwszej połowie okresu silny wiatr z kierunku północno – wschodniego spowodował 
poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych na wybrzeżu zachodnim, Zalewie 

Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry. W Trzebieży na Zalewie Szczecińskim zostały 
przekroczone stany alarmowe. Na wybrzeżu wschodnim, Zalewie Wiślanym, na Żuławach 

isły w pierwszej połowie tygodnia poziomy wody wahały się w strefie stanów 
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naczyły się także na dopływach 
okresu na górnej Warcie i dopływach wystąpiły spadki  

i stabilizacja stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko po kolejnych zmianach 
zaznaczyły się spadki stanów wody. 

Prosna. Lokalnie wystąpiły 
także większe wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej części 

występowały jeszcze wzrosty stanów wody na środkowym i ujściowym odcinku 
no wahania stanów wody, lokalnie wzrosty i spadki stanów 

wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie wahania stanów wody. 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody początkowo będą 
miały przebieg wyrównany i niewielką tendencję spadkową z lokalnymi wahaniami 
spowodowanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych. Od połowy okresu, w związku  

nymi burzami i opadami przelotnymi, mogą występować lokalne i krótkotrwałe 
wzrosty stanów wody, przeważnie w strefach wody niskiej i średniej. Największe wzrosty 
prognozowane są ostatniej doby, szczególnie w zlewniach rzek górskich, lokalnie  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i jej dopływach prognozowane są 
do wodowskazu Poznań 

ej aż do ujścia rzeki wzrosty stanów wody. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są niewielkie wahania stanów wody. Stany 

oraz zlewnia Zalewu 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo – Wschodnim 
iejące z sektora wschodniego, w drugiej połowie 

Najwyższe (powyżej 27°C) i najniższe (poniżej 9°C) temperatury powietrza obserwowano  
tygodnia. Temperatura maksymalna równa 29,3°C została 

zarejestrowana 29 VI na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minimalna wyniosła 8,0°C  

Na początku okresu lokalnie występowały nieznaczne opady atmosferyczne, natomiast  
opady deszczu, lokalnie bardzo 

intensywne, przekraczające 50 mm w ciągu doby. Maksymalny opad dobowy  wynoszący 

wschodniego spowodował 
poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych na wybrzeżu zachodnim, Zalewie 

Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry. W Trzebieży na Zalewie Szczecińskim zostały 
przekroczone stany alarmowe. Na wybrzeżu wschodnim, Zalewie Wiślanym, na Żuławach  

isły w pierwszej połowie tygodnia poziomy wody wahały się w strefie stanów 
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średnich i wysokich. W drugiej połowie o
Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się w strefie stanów 
wysokich i średnich z tendencją spadkową w zachodniej części obszaru. Na stacji Żukowo na 
jeziorze Druzno nieznacznie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Na rzekach Przymorza 
oraz rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody początkowo wahały się w strefie stanów 
średnich i niskich. W drugiej połowie tygodnia w zlewni Iny, Regi i Parsęty obserwowano 
wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowany intensywnymi opadami 
deszczu. Wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich zarejestrowano również na Słupi, 
Baudzie i Pasłęce.   

Podczas omawianego tygodnia na Inie i Parsęcie w związku z intensywnymi opadami deszczu 
obserwowano dobowe wzrosty stanów wody powyżej 50 
stanu wody wynosił 59 cm i został zanotowany 1 VII na stacji Bardy w 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały 
w strefie stanów średnich i niskich, jedynie w zlewni Regi oraz lokalnie na Inie, Parsęcie 
i Raduni stany wody będą się utrzymywać w strefie stanów wysokich z powolną
spadkową w następnych dniach.
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h i wysokich. W drugiej połowie okresu poziomy wody na wybrzeżu, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się w strefie stanów 

i średnich z tendencją spadkową w zachodniej części obszaru. Na stacji Żukowo na 
jeziorze Druzno nieznacznie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Na rzekach Przymorza 
oraz rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody początkowo wahały się w strefie stanów 
średnich i niskich. W drugiej połowie tygodnia w zlewni Iny, Regi i Parsęty obserwowano 
wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowany intensywnymi opadami 
deszczu. Wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich zarejestrowano również na Słupi, 

Podczas omawianego tygodnia na Inie i Parsęcie w związku z intensywnymi opadami deszczu 
wzrosty stanów wody powyżej 50 cm. Maksymalny dobowy wzrost 

stanu wody wynosił 59 cm i został zanotowany 1 VII na stacji Bardy w zlewni Parsęty.

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały 
w strefie stanów średnich i niskich, jedynie w zlewni Regi oraz lokalnie na Inie, Parsęcie 
i Raduni stany wody będą się utrzymywać w strefie stanów wysokich z powolną
spadkową w następnych dniach.   
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kresu poziomy wody na wybrzeżu, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się w strefie stanów 

i średnich z tendencją spadkową w zachodniej części obszaru. Na stacji Żukowo na 
jeziorze Druzno nieznacznie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Na rzekach Przymorza 
oraz rzece Pasłęce i jej dopływach stany wody początkowo wahały się w strefie stanów 
średnich i niskich. W drugiej połowie tygodnia w zlewni Iny, Regi i Parsęty obserwowano 
wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowany intensywnymi opadami 
deszczu. Wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich zarejestrowano również na Słupi, 

Podczas omawianego tygodnia na Inie i Parsęcie w związku z intensywnymi opadami deszczu 
cm. Maksymalny dobowy wzrost 

zlewni Parsęty. 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody  
w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały  
w strefie stanów średnich i niskich, jedynie w zlewni Regi oraz lokalnie na Inie, Parsęcie  
i Raduni stany wody będą się utrzymywać w strefie stanów wysokich z powolną tendencją 
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 27 czerwca 
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
27 czerwca - 4 lipca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 27 czerwca 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

27 czerwca - 4 lipca 2017 r.) 

 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

oraz wybrane maksymalne 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 27 czerwca 
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zenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  
na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

27 czerwca - 4 lipca 2017 r.) 
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