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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Początkowo dobowa temperatura powietrza utrzymywała się poniżej zera, ale od 8 I 
obserwowano jej stopniowy wzrost. Od 11 I przeważały temperatury powyżej zera, 
miejscami także w nocy. Na całym obszarze Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew znaczące 
opady deszczu notowano jedynie 10 i 11 I. 11 I były one intensywne, szczególnie w zlewni 
Sanu po zbiornik Solina. Z biegiem okresu pokrywa śnieżna stopniowo ulegała zmniejszeniu. 
W dniu 12 I ciągłą pokrywę obserwowano niemal jedynie w górnych partiach Tatr oraz 
w zlewni Bugu po Krzyczew. Na pozostałym obszarze obserwowano jedynie punktowo 
nieciągłą pokrywę śnieżną oraz płaty. Największą grubość pokrywy śnieżnej zmierzono 
na Kasprowym Wierchu (36 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew pierwsza połowa okresu była wyraźnie chłodniejsza,  
do  8 I obserwowano całodobowo ujemną temperaturę powietrza, z wartościami 
minimalnymi temperatury powietrza sięgającymi początkowo do -18°C. Do 9 I obserwowano 
stopniowy wzrost temperatury, a w drugiej połowie okresu występowały wahania z często 
notowanymi wartościami dodatnimi, ale wartości temperatury minimalnej najczęściej 
pozostały ujemne. Najwyższe temperatury notowano ostatniego dnia okresu i wynosiły 
od +1°C do +6°C. W ciągu pojedynczych dni obserwowano na ogół nieznaczne opady śniegu 
i deszczu ze śniegiem, intensywniejsze jedynie 8 i 11 I. Na części obszaru zalegała pokrywa 
śnieżna, jej największą grubość zanotowano w połowie okresu (w Teofilowie 12 cm),  
a w zlewniach Narwi oraz Łyny i Węgorapy ostatniego dnia okresu (w Lidzbarku Warmińskim 
12 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. 11 I w zlewni Sanu po zbiornik Solina notowano 
wzrost poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich wywołany opadami deszczu oraz 
topnieniem pokrywy śnieżnej. 12 I, w całej zlewni Wisły po Dęblin obserwowano na ogół 
wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie w zlewni Wisłoki, 
Wisłoka oraz Sanu, gdzie opady były szczególnie intensywne, stany wody układały się 
w strefie stanów średnich (zlewnia Wisłoki i Wisłoka) oraz na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich (zlewnia Sanu powyżej zbiornika Solina). Lokalnie, w zlewni Sanu powyżej Soliny 
przekroczone zostały stany ostrzegawcze, a punktowo alarmowe. W całej zlewni Wisły 
po Dęblin poziom wody był zaburzany rozwijającymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły po Dęblin najniższe stany wody (poniżej najniższej wody z wielolecia - NNW) 
notowano: na Prądniku w Ojcowie, na Rabie w Dobczycach, Jabłonce w Piekielniku, Sanie 
w Jarosławiu oraz Świślinie w Rzepinie. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół wahania stanu wody, 
związane z rozwojem zjawisk lodowych i z pracą zbiornika we Włocławku, a pod koniec 
okresu zanotowano wzrosty, związane również ze spływem wód opadowo-roztopowych 
z górnej części zlewni. Poziom wody  układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. 
Na dopływach Wisły powyższego odcinka (z wyjątkiem zlewni Narwi) obserwowano wahania 
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stanu wody, lokalnie większe, związane z rozwojem zjawisk lodowych, ze spływem wód 
opadowo-roztopowych i miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody 
średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. Na Brdzie w Tucholi okresowo notowano 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. W zlewni Narwi obserwowano na ogół stabilizację oraz 
opadanie stanu wody w strefie wody niskiej i średniej. Jedynie lokalnie na: dolnej Narwi, 
środkowej Biebrzy oraz na dopływach górnej Narwi i Biebrzy wystąpiły wahania oraz wzrosty, 
wywołane piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe. Lokalnie: na Narwi (w Bondarach 
i okresowo Ostrołęce) oraz Pisie notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. 
Na obszarze zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, najniższe stany wody (poniżej 
najniższej wody z wielolecia – NNW) notowano okresowo na Wiśle w Gusinie i w Toruniu. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. 
Obserwowano na ogół wahania z tendencją spadkową. Jedynie na Gołdapie okresowo 
wystąpiły wahania z tendencją wzrostową, na skutek pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
obecności zjawisk lodowych. Stan poniżej SNW notowano jedynie pierwszego dnia okresu 
na Węgorapie w Prynowie 

W ostatnim dniu okresu zjawiska lodowe obserwowano w postaci:  

- śryżu i lodu brzegowego: na Wiśle – do ujścia Narwi i poniżej ujścia Wdy oraz lokalnie: 
na dolnej Pilicy i Wkrze, na Drwęcy, Welu, Osie, dolnej Biebrzy, zlewni Supraśli, lokalnie 
na środkowej Narwi, 

- pokrywy lodowej: na Wiśle od ujścia Narwi do ujścia Wdy, na Bugu w rejonie Wyszkowa, 
w większości profili Narwi, Biebrzy, Łyny i Węgorapy oraz na Jeziorach: Jeziorak w Iławie 
i Mikołajewskim w Mikołajkach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się na ogół spadek poziomu 
wody w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie w zlewni Sanu powyżej Soliny poziom wody 
utrzymywać się będzie w strefie stanów średnich, lokalnie w jej górnej części. Jednocześnie 
ze względu na utrzymujące się zjawiska lodowe w miejscu ich występowania oraz pracę 
urządzeń hydrotechnicznych stany wody mogą zostać zaburzone. W ciągu kolejnych dni 
zasięg obszaru objętego najniższymi stanami wody (poniżej najniższej wody z wielolecia 
- NNW) nie ulegnie większej zmianie. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
wzrosty stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane ze spływem wód 
opadowo-roztopowych z górnej części zlewni, ze zjawiskami lodowymi i z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka 
Wisły przewiduje się wahania stanu wody, lokalnie większe, związane głównie ze zjawiskami 
lodowym i lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej, 
miejscami w dolnej wysokiej. W zlewni Narwi prognozuje się na ogół stabilizację oraz 
opadanie stanu wody. Lokalnie na dolnej Narwi oraz dopływach Narwi i Biebrzy  możliwe 
wahania oraz wzrosty, na skutek piętrzenia wody przez zjawiska lodowe, na ogół w strefie 
wody niskiej i średniej, punktowo możliwe do dolnej strefy wody wysokiej. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały niemal przez cały okres. 
Początkowo w całym profilu wysokościowym były to lokalne opady śniegu o słabym 
natężeniu. Pod koniec wystąpiły opady o słabym i lokalnie umiarkowanym natężeniu, 
w postaci deszczu – na nizinach i śniegu – w górach. Miąższość pokrywy śnieżnej 
początkowo zwiększała się. Pod koniec okresu stopniowo tajała i w ostatnim dniu 
występowała lokalnie na nizinach w postaci kilkucentymetrowej warstwy, a w szczytowych 
partiach Sudetów i Beskidu Śląskiego jej miąższość wahała się od 2 cm do 13 cm. W dorzeczu 
Warty i Odry granicznej wystąpiły opady śniegu i deszczu, które lokalnie były dość 
intensywne. Najwięcej opadów zanotowano w drugiej połowie okresu, a najwyższą wartość 
opadu zanotowano w Wielichowie (Obra) 10,0 mm. Maksymalna pokrywa śniegu wystąpiła 
na stacji synoptycznej w Kaliszu (12,0 cm).   

Stany wody na górnej Odrze oraz na środkowej Odrze swobodnie płynącej utrzymywały się 
w strefie wody niskiej, a na odcinku skanalizowanym Odry – także w strefie wody średniej. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się na ogół w strefie 
wody niskiej, lokalnie średniej. Na pojedynczych stacjach (Kopice i Kowary, początkowo także 
Chałupki i Łażany) stany utrzymują się poniżej najniższego niskiego stanu z wielolecia. 
Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. Stany wody 
w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej.  

W dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano przeważnie przebieg wyrównany oraz 
kilkucentymetrowe wahania stanów wody. W wyniku opadów deszczu i tajania pokrywy 
śnieżnej pod koniec okresu obserwowano kilkunastocentymetrowe wzrosty w zlewni Nysy 
Łużyckiej i na dopływach górnej Odry. W ciągu całego tygodnia rejestrowano chwilowe, 
lokalnie znaczne wahania stanów wody na odcinkach rzek będących w zasięgu działania 
urządzeń hydrotechnicznych. Występujące lokalnie zjawiska lodowe powodowały na ogół 
niewielkie podpiętrzenia stanów wody. W zlewni Warty i na Odrze granicznej wraz 
z obniżaniem się temperatury powietrza i postępującym rozwojem zjawisk lodowych 
występowały na początku okresu spadki stanów wody. W drugiej połowie okresu wystąpiły 
lokalnie wzrosty stanów wody spowodowane tworzeniem się stałej pokrywy lodowej, 
a następnie spadki i stabilizacja stanów wody. Prawie na całym obszarze dorzecza Warty 
i Odry granicznej zaobserwowano zjawiska lodowe: śryż 20-60%, śryż i lód brzegowy 10-70%, 
lód brzegowy 10-70%, pokrywa lodowa o grubości od 1 do 20 cm, oraz stojąca i spływająca 
kra na Odrze granicznej. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są wahania 
stanów wody, początkowo z tendencją wzrostową. Prognozowane w następnych dobach 
niskie temperatury będą sprzyjały rozwojowi zjawisk lodowych w dorzeczu, które mogą 
powodować lokalne podpiętrzenia stanów wody. W zlewni Warty i na Odrze granicznej 
z uwagi na występujące zjawiska lodowe przewiduje się wahania stanów wody. 
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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 sektora wschodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza nie przekroczyły 6°C. Najniższe temperatury dochodzące 
niemal do -17°C notowano w pierwszej połowie okresu głównie we wschodniej części 
obszaru. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Największe opady deszczu (powyżej 5 mm) 
notowano głównie w połowie okresu. Przez cały okres obserwowano opady śniegu (do 9 cm 
na stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo) oraz dalszy rozwój zjawisk lodowych. 

Wzdłuż polskiego wybrzeża, na zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły 
i Odry oraz na Żuławach i rzekach Przymorza notowano wahania głównie w strefie stanów 
średnich i niskich. Na kilku stacjach rzek Przymorza przez większość okresu zarejestrowano 
przekroczenia stanów wysokich. 

Największy dobowy wzrost poziomu wody (49 cm) zarejestrowano na początku okresu 
na stacji wodowskazowej Bardy, zlokalizowanej w zlewni rzeki Parsęty. 

Prognoza: 

W związku z przewidywanymi wiatrami z sektora północnego, w najbliższych dwóch dobach 
prognozuje się wzrost poziomów wody wzdłuż polskiego Wybrzeża, na Zalewach, Żuławach 
oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry. Na rzekach Przymorza poziomy wody będą 
utrzymywały się w dotychczasowych strefach. 

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 5 stycznia 2016 r. - 12 stycznia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 5 stycznia 2016 r. - 12 stycznia 2016 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

8 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku 

(w okresie 5 stycznia 2016 r. - 12 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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