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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano znaczny spadek dobowej 
temperatury powietrza. Na początku okresu (29 XII) w ciągu dnia obserwowane były jeszcze 
dodatnie temperatury powietrza (maksymalna 5,9°C w Brennej), natomiast już od 31 XII 
temperatura powietrza na prawie całym obszarze układała się poniżej -10°C. Jej minimum 
(-23,5°C) zanotowano w Stuposianach 4 I. W ciągu okresu na całym obszarze nie 
odnotowano znaczącego hydrologicznie opadu deszczu i śniegu. Z biegiem okresu pokrywa 
śnieżna nie uległa większym zmianom, notowana była tylko w wyższych partiach gór.  
5 I obserwowano miejscami niepełną pokrywę śnieżną oraz płaty, a największą grubość 
pokrywy śnieżnej zmierzono na Kasprowym Wierchu (23 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew maksymalna temperatura powietrza była na ogół 
ujemna, jedynie na początku okresu punktowo przekraczała 0°C. Obserwowano tendencję 
spadkową temperatury powietrza z najniższymi wartościami temperatury minimalnej 3 i 5 I 
sięgającymi miejscami do -20°C. Okres był na ogół bezopadowy, lokalnie odnotowano 
nieznaczne opady śniegu o śladowych bądź nieprzekraczających 1 mm sumach dobowych. 
Lokalnie notowano pokrywę śnieżną (najczęściej śladową lub o grubości 1 cm). Ostatniego 
dnia najgrubszą pokrywę śnieżną odnotowano w Kętrzynie (3 cm).  

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Na jej dopływach obserwowano na ogół tendencję spadkową poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. W całej zlewni Wisły po Dęblin poziom wody był 
zaburzany rozwijającymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin, najniższe stany wody (poniżej najniższej wody 
z wielolecia - NNW) notowano: na Prądniku w Ojcowie, na Rabie w Dobczycach, na Wiśle 
w Zawichoście,  Sanie w Jarosławiu oraz Świślinie w Rzepinie. W zlewni Bugu po Krzyczew 
zjawisko niżówki hydrologicznej wystąpiło na Huczwie w Gozdowie. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: w pierwszej połowie okresu 
do zbiornika we Włocławku stabilizację stanu wody, a poniżej zbiornika we Włocławku 
wahania związane z pracą zbiornika. W drugiej połowie okresu obserwowano: do zbiornika 
we Włocławku wahania stanu wody, związane z rozwojem zjawisk lodowych, poniżej 
zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody. Poziom wody układał się w strefie wody 
niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano: w pierwszej połowie okresu na ogół 
stabilizację stanu wody, lokalnie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
w drugiej połowie okresu na ogół wahania (lokalnie większe wzrosty) stanu wody związane 
z rozwojem zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. 

Lokalnie: na Narwi (w Bondarach i okresowo Ostrołęce), Pisie oraz na dopływach Biebrzy 
notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia.  

W ostatnim dniu okresu zjawiska lodowe w postaci śryżu obserwowano na Wiśle w rejonie 
Warszawy, Fordonu i Grudziądza. Śryż i lód brzegowy obserwowano na Wiśle w rejonie 
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Torunia, na Drwęcy w rejonie Nowego Miasta Lubawskiego i Brodnicy. Zlodzenie częściowe 
obserwowano na Wiśle w rejonie Chełmna, na Pilicy w rejonie Przedborza, na Czarnej 
Włoszczowskiej w rejonie Januszewic, na Bzurze w rejonie Łowicza, na Iławce i na Osie. 
Całkowitą pokrywę lodową obserwowano na Wiśle w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, 
na Pilicy w rejonie Białobrzegów, na Bugu w rejonie Wyszkowa, na Wkrze w rejonie 
Borkowa, na Jeziorze Jeziorak w Iławie, na Welu, na Brdzie w rejonie Ciecholew, na Narwi, 
Pisie, Biebrzy. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół początkowo spadki, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a w drugiej połowie okresu wahania oraz wzrosty na skutek rozwoju 
zjawisk lodowych. Stan poniżej SNW notowano jedynie na Węgorapie w Prynowie. Od 1 I 
obserwowany był szybki rozwój zjawisk lodowych, a ostatniego dnia okresu na większości 
stacji obserwowano już całkowitą pokrywę lodową. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się na ogół stabilizację, 
bądź spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Jednocześnie ze względu 
na utrzymujące się zjawiska lodowe w miejscu ich występowania oraz pracę urządzeń 
hydrotechnicznych stany wody mogą zostać zaburzone.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
wahania stanu wody związane z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi, poniżej Włocławka 
opadanie poziomu z możliwością lokalnych wzrostów związanych z rozwojem zjawisk 
lodowych – w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach omawianego odcinka 
Wisły przewiduje się wahania stanu wody, lokalnie większe, związane z występowaniem 
zjawisk lodowych i z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, 
miejscami w dolnej wysokiej.  

W zlewni Narwi prognozowane są przeważnie spadki i stabilizacja stanu wody, lokalnie 
możliwe wahania oraz wzrosty, na skutek piętrzenia wody przez zjawiska lodowe, na ogół 
w strefie niskiej i średniej, punktowo możliwe do dolnej strefy wody wysokiej. 

W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowany jest wzrost poziomu wody na granicy strefy 
stanów niskich i średnich, spowodowany istniejącymi zjawiskami lodowymi. Jedynie 
na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie układał się w górnej części strefy stanów 
średnich. W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa prognozuje się wahania związane 
z występowaniem zjawisk lodowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz obecnością zjawisk lodowych. Lokalnie możliwe wzrosty 
wywołane piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe, miejscami do dolnej strefy stanów 
wysokich. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przez pierwszą część okresu opady występowały tylko 
lokalnie w zlewniach górskich (górna Odra, Nysa Kłodzka, Bóbr, Kwisa i Nysa Łużycka).  
1 I wystąpiły większe opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. W kolejnych 
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dobach przeważnie słabe opady śniegu powodowały niewielki przyrost pokrywy do 10 cm. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej wystąpiły lokalnie słabe opady śniegu w połowie okresu. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano w Wielichowie (Obra) 1,6 mm, a maksymalna 
pokrywa śniegu wystąpiła na stacjach: Poznań, Piła oraz Lgota Górna i wyniosła 1,0 cm 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, a na odcinku 
skanalizowanym Odry - w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej, stany wody pozostawały w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i 
środkowej Odry stany wody utrzymywały się w strefie wody niskiej i średniej. Lokalnie nadal  
utrzymuje się stan suszy hydrologicznej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się w strefie wody średniej i niskiej. Prawie w całym dorzeczu Warty i Odry granicznej 
występują zjawiska lodowe: śryż 30-60%; śryż i lód brzegowy 20-70% oraz pokrywa lodowa 
o grubości od 3 do 12 cm.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano na ogół ustabilizowane przebiegi stanów 
wody. W pierwszych dniach okresu na Odrze poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej do Brzegu 
Dolnego obserwowano piętrzenie stanów wody i okresowe zwiększanie przepływów 
na odcinku Brzeg Dolny - Słubice na potrzeby żeglugi. Najwyższe chwilowe wzrosty stanów 
wody obserwowano poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym do Głogowa. W pozostałej 
części okresu na odcinku skanalizowanym Odry środkowej do Brzegu Dolnego oraz 
na odcinku swobodnie płynącym do Słubic stany wody miały przebieg wyrównany lub 
opadały. Lokalnie, na ciekach będących pod wpływem urządzeń hydrotechnicznych 
i zbiorników wodnych, obserwowano lokalne, chwilowe, znaczne wahania stanów wody. 
Z uwagi na rozwój zjawisk lodowych na Odrze i w zlewniach dopływów, na rzekach 
występują podpiętrzone stany wody. W zlewni górnej Warty i na Odrze granicznej 
w pierwszej połowie okresu występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. 
W drugiej połowie okresu wraz ze spadkiem temperatur powietrza i postępującymi 
zjawiskami lodowymi na rzekach obserwowano spadki stanów wody, a w miejscach 
formowania się pokrywy lodowej znaczne wzrosty. Podobna sytuacja miała miejsce 
na odcinku Odry granicznej. 

Prognoza: 

Stan wody górnej Odry może ulegać niewielkim wahaniom w strefie wody niskiej. 
Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej będą występowały lokalne wahania w strefach 
wody niskiej i średniej związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej stany wody będą ulegały wahaniom związanym z pracą stopnia 
wodnego w Brzegu Dolnym, szczególnie na odcinku od Głogowa do Słubic. Stany wody 
pozostaną w strefie wody niskiej. Niskie temperatury będą sprzyjały rozwojowi zjawisk 
lodowych w dorzeczu, które mogą powodować lokalne podpiętrzenia stanów wody. Z uwagi 
na występujące w zlewni Warty zjawiska lodowe, stany wody nie są prognozowane. 
Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozuje się spadki stanów wody. W związku 
z rozwojem zjawisk lodowych prognozy należy traktować jako orientacyjne. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i silne 
wiatry z kierunku południowo-wschodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza nie przekroczyły 5°C. Najniższe temperatury, dochodzące 
niemal do -17°C notowano w drugiej połowie okresu, we wschodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne występowały rzadko i w niewielkich ilościach. Największe opady 
deszczu (powyżej 2 mm) notowano w połowie okresu w środkowej części obszaru. W drugiej 
połowie okresu we wschodniej części obszaru zaobserwowano niewielkie opady śniegu oraz 
rozwój zjawisk lodowych (głównie na Zalewie Wiślanym i Zatoce Puckiej). 

Na początku pierwszej połowy okresu, na polskim Wybrzeżu oraz na Żuławach, 
zarejestrowano przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz wahania w strefie stanów 
ostrzegawczych. W kolejnych dniach na wybrzeżu notowano spadki poziomów wody oraz 
wahania w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza poziomy wody wahały się głównie 
w strefie stanów średnich. Pod koniec okresu zarejestrowano wzrosty poziomów wody 
i przekroczenie stanów wysokich w górnych odcinkach rzek: Parsęty, Słupi i Łeby.  

Największy dobowy wzrost poziomu wody (37 cm) odnotowano pod koniec drugiej połowy 
okresu na stacjach wodowskazowych: Trzebiatów i Tychówko. 

Prognoza: 

W związku z przeważającą cyrkulacją południowo-wschodnią, w najbliższej dobie prognozuje 
się utrzymywanie poziomów wody w dotychczasowych strefach, z niewielką tendencją 
spadkową w następnych dniach. 

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami powietrza i wody możliwy jest dalszy 
rozwój zjawisk lodowych na rzekach i zalewach i w portach.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 29 grudnia 2015 r. - 5 stycznia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 29 grudnia 2015 r. - 5 stycznia 2016 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 29 grudnia 2015 r. - 5 stycznia 2016 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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