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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew 
utrzymywała się na ogół powyżej 20
najcieplejszy był początek okresu 
i 23/24 VII. Przez cały okres lokalnie notowano opady deszczu, głównie przelotne, 
a miejscami o charakterze burzowym. Na ogół były one o natężeniu słabym bądź 
umiarkowanym. Punktowo ob

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano wahania 
temperatury powietrza. Maksymalna dobowa temperatura powietrza zawierała się 
w przedziale od ok. 17°C do ok. 32
się w przedziale od ok. 7°C do ok. 21
przeważnie o charakterze burzowym. Największą dobową sumę opadu 
zaobserwowano 19 VII na stac

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, 
przy ogólnej tendencji spadkowej. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół notowano 
stopniowe obniżanie się poziomu wody bądź stabilizacj
i niskich oraz niskich. Tylko miejscami (zwłaszcza na mniejszych rzekach) wystąpi
krótkotrwałe wzrosty poziomu
miejsce głównie w strefie stanów średnich, punktowo do dolnej części strefy stanów 
wysokich. W dniu 22 VII krótkotrwałe wzrosty stanu wody notowano niemal w całej zlewni 
Wisły po Dęblin. Punktowo i krótkotrwale przekraczane były stany ostrzegawcze. Dodatkowo 
lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserw
a na odcinku poniżej Włocławka również większe wzrosty związane z pracą stopnia wodnego 
– w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi po Zambski Kościelne) obserwowano wahania stanu wody 
spowodowane spływem wód opadowych i lokalnie p
– w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Poziom wody w zlewni Narwi układał się 
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie: na dopływach górnej Narwi w strefie dolnej 
wysokiej. Od początku omawianego
stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W ostatnich dwó
Biebrzy wystąpiły wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych. W pozostałej 
części zlewni Narwi notowano stabilizację poziomu wody. W Szreńsku na Mławce, 
w Ciecholewach na Brdzie, w Rajgrodzie na Jegrzni oraz w Prostkach na Ełku 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Pilicy w Przedborzu i na Czarnej Malenieckiej 
w Dąbrowie notowano przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej 
i niskiej, na górnej Łynie w st
23 VII obserwowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
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Sytuacja hydrologiczna 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew temp
utrzymywała się na ogół powyżej 20°C a punktowo nieznacznie powyżej 30

okresu – trzy pierwsze dni. Najchłodniej było w nocy 21/22
VII. Przez cały okres lokalnie notowano opady deszczu, głównie przelotne, 

a miejscami o charakterze burzowym. Na ogół były one o natężeniu słabym bądź 
bserwowano opad intensywny.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano wahania 
temperatury powietrza. Maksymalna dobowa temperatura powietrza zawierała się 

C do ok. 32°C. Minimalna dobowa temperatura powietrza zawierała 
C do ok. 21°C. W całym rejonie obserwowano opady deszczu, 

przeważnie o charakterze burzowym. Największą dobową sumę opadu o w
cji w Białobrzegach w zlewni dolnej Pilicy. 

a Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, 
przy ogólnej tendencji spadkowej. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół notowano 

ę poziomu wody bądź stabilizacji na granicy strefy stanów średnich 
niskich oraz niskich. Tylko miejscami (zwłaszcza na mniejszych rzekach) wystąpi

krótkotrwałe wzrosty poziomu wody wywołane opadami burzowymi. Wzrosty te miały 
miejsce głównie w strefie stanów średnich, punktowo do dolnej części strefy stanów 

VII krótkotrwałe wzrosty stanu wody notowano niemal w całej zlewni 
Wisły po Dęblin. Punktowo i krótkotrwale przekraczane były stany ostrzegawcze. Dodatkowo 
lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

n do profilu Tczew obserwowano głównie spadki stanu wody
a na odcinku poniżej Włocławka również większe wzrosty związane z pracą stopnia wodnego 

w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
iem zlewni Narwi po Zambski Kościelne) obserwowano wahania stanu wody 

spowodowane spływem wód opadowych i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Poziom wody w zlewni Narwi układał się 

y średniej i niskiej, lokalnie: na dopływach górnej Narwi w strefie dolnej 
wysokiej. Od początku omawianego tygodnia do 23 VII w zlewni Narwi obserwowano na ogół 
stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń 

W ostatnich dwóch dniach na dopływach Narwi i miejscami w zlewni 
Biebrzy wystąpiły wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych. W pozostałej 
części zlewni Narwi notowano stabilizację poziomu wody. W Szreńsku na Mławce, 

ach na Brdzie, w Rajgrodzie na Jegrzni oraz w Prostkach na Ełku 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Pilicy w Przedborzu i na Czarnej Malenieckiej 
w Dąbrowie notowano przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. 

ny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej 
trefie wody dolnej wysokiej. W zlewniach Łyny i Węgorapy do 

VII obserwowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
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peratura powietrza 
a punktowo nieznacznie powyżej 30°C. Zdecydowanie 

o w nocy 21/22 VII  
VII. Przez cały okres lokalnie notowano opady deszczu, głównie przelotne,  

a miejscami o charakterze burzowym. Na ogół były one o natężeniu słabym bądź 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa notowano wahania 
temperatury powietrza. Maksymalna dobowa temperatura powietrza zawierała się  

C. Minimalna dobowa temperatura powietrza zawierała 
całym rejonie obserwowano opady deszczu, 

wysokości 65,3 mm 

a Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich,  
przy ogólnej tendencji spadkowej. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół notowano 

na granicy strefy stanów średnich  
niskich oraz niskich. Tylko miejscami (zwłaszcza na mniejszych rzekach) wystąpiły 

wywołane opadami burzowymi. Wzrosty te miały 
miejsce głównie w strefie stanów średnich, punktowo do dolnej części strefy stanów 

VII krótkotrwałe wzrosty stanu wody notowano niemal w całej zlewni 
Wisły po Dęblin. Punktowo i krótkotrwale przekraczane były stany ostrzegawcze. Dodatkowo 

owano głównie spadki stanu wody  
a na odcinku poniżej Włocławka również większe wzrosty związane z pracą stopnia wodnego 

w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
iem zlewni Narwi po Zambski Kościelne) obserwowano wahania stanu wody 

racą urządzeń hydrotechnicznych 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Poziom wody w zlewni Narwi układał się 

y średniej i niskiej, lokalnie: na dopływach górnej Narwi w strefie dolnej 
VII w zlewni Narwi obserwowano na ogół 

stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń 
miejscami w zlewni 

Biebrzy wystąpiły wahania i wzrosty związane ze spływem wód opadowych. W pozostałej 
części zlewni Narwi notowano stabilizację poziomu wody. W Szreńsku na Mławce,  

ach na Brdzie, w Rajgrodzie na Jegrzni oraz w Prostkach na Ełku obserwowano 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Pilicy w Przedborzu i na Czarnej Malenieckiej  
w Dąbrowie notowano przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia.  

ny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej  
dolnej wysokiej. W zlewniach Łyny i Węgorapy do  

VII obserwowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą 
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urządzeń hydrotechnicznych. W kolejnych dwóch dniach
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni
w strefie stanów niskich. Na jej dopływa
poziomu wody w strefie 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 pr
się wahania stanu wody w strefie wody niskiej i lokalnie średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew
poziomu wody związane ze spływem wody opadowej i z pracą urządzeń 
w strefie wody niskiej i średniej, miejscami 
Krzyczew prognozowana są na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Punktowo w zlewni Biebrzy i w zlewni górnej Narwi, możliwe są przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na początku wzrosty i wahania 
z tendencją wzrostową, następnie na ogół wahania przeważnie w strefie wody średniej, 
lokalnie dolnej strefie wody wysokiej, wywołane spływem wód opadowych
w profilu Olsztyn-Kortowo możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Dorzecze Odry 

Na początku okresu miejscami obserwowano przelotne opady deszczu. Natomiast od połowy 
okresu na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry rejestrowano opady przelotne 
na ogół o umiarkowanym i silnym natężeniu
również opady gradu. Dobowe 
milimetrów, wyraźnie większe 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry
a lokalnie burze. Najwyższą wartość opadu 
Lubinicko-Świebodzin (Obrzyca)

Stany wody na górnej Odrze układały się przeważnie w strefie wody
koniec okresu na granicy strefy wody niskiej i średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry 
środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami stany wody wahały się na granicy 
wody średniej i niskiej. Na swobodnie płynący
układały się w strefie wody niskiej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przez większość 
wody niskiej, lokalnie średniej. Pod koniec 
dominowała strefa wody średniej, odcinkami wysokiej. Obserwowano kilkucentymetrowe 
przekroczenie stanu ostrzegawczego

Stany wody na górnej Odrze na początku 
tendencją do opadania, natomiast pod koniec okresu wzrastały. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej stany wody ulegały wahaniom od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. 
Większe wahania na tym odcinku związane były z prac
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znych. W kolejnych dwóch dniach notowano na ogół wahania
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich. Na jej dopływach spodziewane są głównie spadki bądź stabilizacja 

trefie 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 pr
się wahania stanu wody w strefie wody niskiej i lokalnie średniej.  

profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się waha
związane ze spływem wody opadowej i z pracą urządzeń 

w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w strefie wody wysokiej. W zlewni Bugu po 
Krzyczew prognozowana są na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Punktowo w zlewni Biebrzy i w zlewni górnej Narwi, możliwe są przekroczenia stanów 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na początku wzrosty i wahania 
, następnie na ogół wahania przeważnie w strefie wody średniej, 

lokalnie dolnej strefie wody wysokiej, wywołane spływem wód opadowych
Kortowo możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

okresu miejscami obserwowano przelotne opady deszczu. Natomiast od połowy 
okresu na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry rejestrowano opady przelotne 

umiarkowanym i silnym natężeniu oraz burze, którymi czasami t
. Dobowe sumy opadów wahały się od kilku do kilkudziesięciu 

milimetrów, wyraźnie większe opady atmosferyczne obserwowano pod koniec 

ty i na granicznym odcinku Odry występowały przelotne op
Najwyższą wartość opadu o wysokości 56,9 mm zanotowano na stacji 

Świebodzin (Obrzyca).  

Stany wody na górnej Odrze układały się przeważnie w strefie wody niskiej, natomiast pod 
okresu na granicy strefy wody niskiej i średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry 

środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami stany wody wahały się na granicy 
wody średniej i niskiej. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej stany wody 
układały się w strefie wody niskiej. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przez większość okresu dominowała strefa 
wody niskiej, lokalnie średniej. Pod koniec okresu na skutek spływu wód 
dominowała strefa wody średniej, odcinkami wysokiej. Obserwowano kilkucentymetrowe 

ekroczenie stanu ostrzegawczego w Kamionce na Straduni oraz w Białobrzeziu na Ślęzie.

Stany wody na górnej Odrze na początku okresu miały przebieg wyrównany z niewielk
tendencją do opadania, natomiast pod koniec okresu wzrastały. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej stany wody ulegały wahaniom od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. 

ym odcinku związane były z pracą stopnia wodnego
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notowano na ogół wahania 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody  
ch spodziewane są głównie spadki bądź stabilizacja 

trefie stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody mogą być zaburzane 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 

przewiduje się wahania oraz wzrosty 
związane ze spływem wody opadowej i z pracą urządzeń hydrotechnicznych 

wysokiej. W zlewni Bugu po 
Krzyczew prognozowana są na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Punktowo w zlewni Biebrzy i w zlewni górnej Narwi, możliwe są przekroczenia stanów 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na początku wzrosty i wahania poziomu wody  
, następnie na ogół wahania przeważnie w strefie wody średniej, 

lokalnie dolnej strefie wody wysokiej, wywołane spływem wód opadowych. Na górnej Łynie 
Kortowo możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

okresu miejscami obserwowano przelotne opady deszczu. Natomiast od połowy 
okresu na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry rejestrowano opady przelotne 

czasami towarzyszyły 
opadów wahały się od kilku do kilkudziesięciu 

obserwowano pod koniec okresu. 

pady atmosferyczne 
zanotowano na stacji 

niskiej, natomiast pod 
okresu na granicy strefy wody niskiej i średniej. Na skanalizowanym odcinku Odry 

środkowej dominowała strefa stanów średnich, odcinkami stany wody wahały się na granicy 
m odcinku Odry środkowej stany wody 

okresu dominowała strefa 
okresu na skutek spływu wód opadowych 

dominowała strefa wody średniej, odcinkami wysokiej. Obserwowano kilkucentymetrowe 
w Kamionce na Straduni oraz w Białobrzeziu na Ślęzie. 

przebieg wyrównany z niewielką 
tendencją do opadania, natomiast pod koniec okresu wzrastały. Na skanalizowanym odcinku 
Odry środkowej stany wody ulegały wahaniom od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. 

stopnia wodnego; rejestrowano je 
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na wodowskazie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej stany 
wody na ogół ulegały wahaniom od kilku do kilkudziesięciu centymetrów.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przez większość 
przebieg wyrównany lub niewielkie kilkucentymetrowe zmiany stanów wody. Pod koniec 
okresu notowano wzrosty stanów wody związane ze spływem wód opadowych oraz z ich 
przemieszczaniem. Większe zmiany stanów wody 
będących pod wpływem urządzeń hydrotechnicznych.

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

Na całym obszarze zlewni Warty dominowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. 
Jedynie po wystąpieniu opadów deszczu obserwowano lokalne wzrosty stanów wody. 
Analogiczna sytuacja występowała na dopływac
wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Noteci notowano przede 
wszystkim wahania stanów wody. W zlewni rzeki Gwdy
lokalnie przekroczenia stanów ostrzegawczych
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie 
wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni stan wody górnej Odry
wahaniom na ogół w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku środ
wody będzie ulegał wahaniom w strefach wody średniej i niskiej spowodowanym pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody Odry środkowej będzie ulegał wahaniom
przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody średniej
z pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny. 

W zlewniach dopływów górnej Odry prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa 
z możliwością lokalnych wzrostów pod koniec okresu. W zlewniach lewostronnych 
dopływów środkowej Odry początkowo stany wody będą
i dolnych części zlewni Oławy, Ślęzy i Bystrzycy, gdzie będą przemieszczały się wezbrania 
opadowe. W drugiej połowie okresu w zachodniej części zlewni wystąpią wzrosty stanów 
wody spowodowane prognozowanymi opadami deszczu
dopływów środkowej Odry miejscami trwał będzie spływ wody po opadach ubiegłych 
i związane z tym wzrosty stanów wody przeważnie w strefie wody średniej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływów prognozowane są wzrosty 
i wahania stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, 
lokalnie wysokiej. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są wahania i wzrosty stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefie wody średniej i niskiej.
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na wodowskazie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej stany 
wody na ogół ulegały wahaniom od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przez większość okresu obserwowano 
przebieg wyrównany lub niewielkie kilkucentymetrowe zmiany stanów wody. Pod koniec 

wzrosty stanów wody związane ze spływem wód opadowych oraz z ich 
przemieszczaniem. Większe zmiany stanów wody obserwowano na odcinkach cieków 
będących pod wpływem urządzeń hydrotechnicznych. 

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

Na całym obszarze zlewni Warty dominowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. 
Jedynie po wystąpieniu opadów deszczu obserwowano lokalne wzrosty stanów wody. 
Analogiczna sytuacja występowała na dopływach Warty. Lokalnie wystąpiły także większe 
wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Noteci notowano przede 

tanów wody. W zlewni rzeki Gwdy w końcowym okresie
kroczenia stanów ostrzegawczych wywołane spływem wód deszczowych oraz 

pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie 

W ciągu najbliższych 3 dni stan wody górnej Odry, przy tendencji opadania
wahaniom na ogół w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku środ
wody będzie ulegał wahaniom w strefach wody średniej i niskiej spowodowanym pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody Odry środkowej będzie ulegał wahaniom
przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody średniej
z pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny.  

W zlewniach dopływów górnej Odry prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa 
z możliwością lokalnych wzrostów pod koniec okresu. W zlewniach lewostronnych 
dopływów środkowej Odry początkowo stany wody będą opadały, za wyjątkiem środkowych 
i dolnych części zlewni Oławy, Ślęzy i Bystrzycy, gdzie będą przemieszczały się wezbrania 
opadowe. W drugiej połowie okresu w zachodniej części zlewni wystąpią wzrosty stanów 
wody spowodowane prognozowanymi opadami deszczu. W zlewniach prawostronnych 
dopływów środkowej Odry miejscami trwał będzie spływ wody po opadach ubiegłych 
i związane z tym wzrosty stanów wody przeważnie w strefie wody średniej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływów prognozowane są wzrosty 
ny wody układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, 

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

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

na wodowskazie w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej stany 
 

okresu obserwowano 
przebieg wyrównany lub niewielkie kilkucentymetrowe zmiany stanów wody. Pod koniec 

wzrosty stanów wody związane ze spływem wód opadowych oraz z ich 
obserwowano na odcinkach cieków 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
układały się w strefie wody średniej 

Na całym obszarze zlewni Warty dominowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. 
Jedynie po wystąpieniu opadów deszczu obserwowano lokalne wzrosty stanów wody. 

h Warty. Lokalnie wystąpiły także większe 
wahania, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Noteci notowano przede 

w końcowym okresie, wystąpiły 
ołane spływem wód deszczowych oraz 

pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie 

przy tendencji opadania, może ulegać 
wahaniom na ogół w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry stan 
wody będzie ulegał wahaniom w strefach wody średniej i niskiej spowodowanym pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody Odry środkowej będzie ulegał wahaniom 
przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie i przejściowo w strefie wody średniej, związanym 

W zlewniach dopływów górnej Odry prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa  
z możliwością lokalnych wzrostów pod koniec okresu. W zlewniach lewostronnych 

opadały, za wyjątkiem środkowych 
i dolnych części zlewni Oławy, Ślęzy i Bystrzycy, gdzie będą przemieszczały się wezbrania 
opadowe. W drugiej połowie okresu w zachodniej części zlewni wystąpią wzrosty stanów 

. W zlewniach prawostronnych 
dopływów środkowej Odry miejscami trwał będzie spływ wody po opadach ubiegłych  
i związane z tym wzrosty stanów wody przeważnie w strefie wody średniej.  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty i jej dopływów prognozowane są wzrosty  
ny wody układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są wahania i wzrosty stanów wody. Stany 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo
wiatry wiejące głównie z sektora wschodniego. 

Temperatura maksymalna równa 2
Temperatura minimalna równa 7,2°C wystąpiła 19

Na początku tygodnia lokalnie obserwowano nieznaczne opady atmosferyczne, później 
opady występowały codziennie i były miejscami intensywne. Ma
o wysokości 40,1 mm zarejestrowano 23

Poziomy wody na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na Zalewie Wiślanym i Żuławach poziomy 
wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na Redze i Inie stany wody układały 
się w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją spadkową. Na Parsęcie i Wie
w drugiej połowie tygodnia obserwowano wzrosty stanów wody do strefy stanów średnich 
i wysokich. Na pozostałych rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej 
i Zalewu Wiślanego stany wody wahały się głównie w strefie stanów
jedynie w Goręczynie na Raduni notowano stany wody w strefie stanów wysokich.

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody spowodowany intensywnymi opadami deszczu 
wynosił 31 cm i został zanotowany 22

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu zachodnim i w ujściowym odcinku Odry spodziewane 
są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Na Zalewie Szczecińskim poziomy wody wzrosną powyżej stanów 
ostrzegawczych. Na wybrzeżu wschodnim, Żuławach, 
poziomy wody będą się wahać w strefie stanów średnich i wysokich z niewielką tendencją 
wzrostową. 

Na rzekach Przymorza prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie stanów średnic
i wysokich. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

ad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry wiejące głównie z sektora wschodniego.  

ra maksymalna równa 26,1°C została zarejestrowana 20
imalna równa 7,2°C wystąpiła 19 VII na stacji Resko-Smólsko.

tygodnia lokalnie obserwowano nieznaczne opady atmosferyczne, później 
y codziennie i były miejscami intensywne. Maksymalny opad dobowy 

mm zarejestrowano 23 VII na stacji w Polanowie w zlewni Wieprzy. 

oziomy wody na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na Zalewie Wiślanym i Żuławach poziomy 
wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na Redze i Inie stany wody układały 
się w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją spadkową. Na Parsęcie i Wie

tygodnia obserwowano wzrosty stanów wody do strefy stanów średnich 
i wysokich. Na pozostałych rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej 
i Zalewu Wiślanego stany wody wahały się głównie w strefie stanów 
jedynie w Goręczynie na Raduni notowano stany wody w strefie stanów wysokich.

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody spowodowany intensywnymi opadami deszczu 
cm i został zanotowany 22 VII na stacji w Bardach na rzece Parsęcie.

jbliższych dni na wybrzeżu zachodnim i w ujściowym odcinku Odry spodziewane 
są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Na Zalewie Szczecińskim poziomy wody wzrosną powyżej stanów 

wybrzeżu wschodnim, Żuławach, na Zalewie Wiślanym i w ujściu Wisły 
poziomy wody będą się wahać w strefie stanów średnich i wysokich z niewielką tendencją 

Na rzekach Przymorza prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie stanów średnic
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oraz zlewnia Zalewu 

Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 

6,1°C została zarejestrowana 20 VII w Szczecinie. 
Smólsko. 

tygodnia lokalnie obserwowano nieznaczne opady atmosferyczne, później 
ksymalny opad dobowy  

VII na stacji w Polanowie w zlewni Wieprzy.  

oziomy wody na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry i Wisły wahały się  
w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na Zalewie Wiślanym i Żuławach poziomy 
wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na Redze i Inie stany wody układały 
się w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją spadkową. Na Parsęcie i Wieprzy  

tygodnia obserwowano wzrosty stanów wody do strefy stanów średnich  
i wysokich. Na pozostałych rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej 

 średnich i niskich, 
jedynie w Goręczynie na Raduni notowano stany wody w strefie stanów wysokich. 

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody spowodowany intensywnymi opadami deszczu 
w Bardach na rzece Parsęcie. 

jbliższych dni na wybrzeżu zachodnim i w ujściowym odcinku Odry spodziewane 
są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Na Zalewie Szczecińskim poziomy wody wzrosną powyżej stanów 

na Zalewie Wiślanym i w ujściu Wisły 
poziomy wody będą się wahać w strefie stanów średnich i wysokich z niewielką tendencją 

Na rzekach Przymorza prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich  
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 18 lipca -
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
- 25 lipca 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 18 lipca -
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

- 25 lipca 2017 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 18 lipca -
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Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

rzekach i wybrzeżu Bałtyku  
- 25 lipca 2017 r.) 
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Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 
dozwolone jest wyłącznie z

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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Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

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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