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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin w okresie do 10 XII notowano stopniowy wzrost temperatury 
powietrza. Początkowo na całym obszarze w nocy była ujemna, a w ciągu dnia jedynie 
lokalnie przekraczała 0°C. 10 XII temperatura powietrza na większości obszaru utrzymywała 
się powyżej 0°C. Od dnia 11 XII zanotowano spadek temperatury z czego największe spadki 
wystąpiły w nocy z 12 na 13 XII, a na całym obszarze odnotowano ujemne temperatury 
(lokalnie poniżej -15°C). Do dnia 10 XII na całym analizowanym obszarze opady 
atmosferyczne były notowane każdego dnia, jednak miały one charakter przelotny, o małych 
sumach dobowych. W dniach 11 i 12 XII odnotowano opady atmosferyczne na całym 
obszarze zarówno w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem jak i samego śniegu. Punktowo 
sumy opadów przekroczyły 20 mm. Do dnia 11 XII, w związku ze wzrostem temperatury 
powietrza, obserwowano tajanie pokrywy śnieżnej. Dopiero ostatniego dnia lokalnie 
odnotowano jej ponowny przyrost. Ostatniego dnia analizowanego okresu pokrywa śnieżna 
występowała w Tatrach, Beskidach, Bieszczadach oraz lokalnie na Podhalu i w zlewni Bugu,  
a największa jej grubość wystąpiła w rejonie Doliny Pięciu Stawów (Tatry) – 88 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu omawianego 
okresu maksymalna dobowa temperatura powietrza podlegała wahaniom i na ogół była 
dodatnia, jedynie lokalnie 7 i 12 XII spadła poniżej 0°C, najwyższe wartości przekraczające 
10°C notowano 10 XII. Minimalna dobowa temperatura powietrza również podlegała 
wahaniom, a jej najniższe wartości sięgające często poniżej -10°C obserwowano głównie  
7 i 13 XII. W okresie 9 - 11 XII oraz na części obszaru 12 XII minimalna dobowa temperatura 
powietrza była dodatnia, a najwyższe jej wartości sięgały ok. 8°C. W ciągu całego 
omawianego okresu notowano opady atmosferyczne, głownie w postaci deszczu,  
a w pierwszych i ostatnich dniach deszczu ze śniegiem i śniegu. Najwyższe dobowe sumy, 
przekraczające 10 mm odnotowano 10 i 11 XII. Do 8 XII notowano występowanie 
kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej, pojawiła się ona ponownie od 11 XII , najczęściej  
o śladowej grubości. 

Na Wiśle po Dęblin w terminie do 9 XII notowano wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich (głównie w jej dolnej części). Od dnia 10 XII w związku ze spływem wód 
roztopowych, opadowo-roztopowych oraz wód pochodzących ze zwiększonej pracy 
zbiorników retencyjnych, notowano wzrost poziomu wody do górnej części strefy stanów 
średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich.  

Na jej dopływach w dniach 6 - 7 XII głównie notowano tendencję spadkową poziomu wody  
w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich. W okresie  
od 8 do 10 XII w związku ze wzrostem temperatury, który powodował tajanie pokrywy 
śnieżnej, notowano głównie wzrosty poziomu wody (w strefie stanów średnich). W dniu  
11 XII notowano dalsze wzrosty poziomu wody, na które miało wpływ topnienie pokrywy 
śnieżnej jak i opady deszczu, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo 
zostały osiągnięte stany około ostrzegawcze. W dniu 12 XII wzrosty poziomu wody w górnej 
części strefy stanów średnich bądź dolnej części strefy stanów wysokich, odnotowano  
w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Kamiennej oraz Wieprza. 
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Punktowo stany wody układały się w strefie stanów około ostrzegawczych. Na pozostałych 
rzekach zaznaczyła się tendencja spadkowa poziomu wody głównie w dolnej części strefy 
stanów wysokich bądź w górnej części strefy stanów średnich. Przez cały okres w zlewni 
Wisły po Dęblin stany wody lokalnie zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych bądź 
występującymi zjawiskami lodowymi. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody związane  
ze spływem wody opadowo–roztopowej z górnej części dorzecza oraz z pracą stopni 
wodnych w Dębem i we Włocławku - w strefie wody średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) początkowo (do 8 XII) obserwowano stabilizację stanu wody i lokalne wahania 
związane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz obecnością zjawisk lodowych.  
Od 9 XII w północnej i wschodniej części obszaru obserwowano wzrosty poziomu wody 
wywołane początkowo spływem wód z tajania pokrywy śnieżnej, a od 10 XII już na całym 
obszarze spowodowane spływem wód opadowych. W zlewni Pilicy, Liwca, Wkry, Bzury, 
górnej Narwi i Bugu lokalnie przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Poziom wody układał 
się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej.  

W zlewni Węgorapy do 8 XII, a w zlewni Łyny do 10 XII notowano na ogół stabilizację 
poziomu w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W kolejnych dniach na skutek spływu wód opadowych występowały 
wzrosty poziomu wody, do dolnej strefy wody wysokiej, jedynie w górnych odcinkach Łyny  
i Węgorapy w strefie wody średniej. Na Gubrze w Prośnie od 7 XII notowane było 
przekroczenie stanu ostrzegawczego, a od 12 XII utrzymuje się przekroczenie stanu 
alarmowego.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin wystąpi wzrost poziomu wody, na ogół w górnej 
części strefy stanów średnich, na odcinku poniżej ujścia Sanu. Powyżej ujścia Sanu notowane 
będą wahania z przewagą spadków w strefie stanów średnich (początkowo w jej górnej 
części). Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowany jest spadek poziomu wody na ogół  
w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. W górnych 
biegach karpackich dopływów Wisły prognozowany jest dalszy rozwój zjawisk lodowych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wzrosty 
stanu wody, związane ze spływem wody z górnej części dorzecza w strefie wody średniej.  
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) 
przewiduje się wahania stanu wody, lokalnie z tendencją wzrostową, związane  
z przemieszczaniem się wody opadowej w zlewniach, następnie stabilizację i nieznaczne 
spadki, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Będą się nadal utrzymywać obserwowane przekroczenia stanów ostrzegawczych  
w zlewniach: Pilicy, Liwca, Wkry, Bzury i Bugu, początkowo także w zlewni górnej Narwi. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania poziomu wody, lokalnie  
z tendencją spadkową, związane głównie z przemieszczaniem wody w zlewni oraz spływem 
wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych, na Gubrze w Prośnie początkowo przy 
przekroczonym stanie alarmowym. 
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Dorzecze Odry 

Analizowany okres charakteryzował się przeważnie brakiem opadów atmosferycznych  
lub opadami o niewielkiej sumie dobowej, na ogół poniżej 5 mm. Wyraźnie wilgotniejszy  
był koniec okresu, kiedy wystąpiły opady deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu oraz  
o największych sumach dobowych w zlewniach: Bobru z Kwisą, Nysy Łużyckiej, Baryczy i Olzy. 
W Sudetach wystąpiły opady śniegu. Stąd obserwowany przyrost pokrywy śnieżnej w piętrze 
wysokościowym powyżej  800 m n.p.m. o około 10 cm. Najwyższą wysokość pokrywy 
śnieżnej zanotowano na Ścieżce (33 cm). Na pozostałym obszarze pokrywa śnieżna tajała 
(zlewnia Olzy, Nysy Kłodzkiej i Bobru do 800 m n.p.m.) W zlewni Warty i na granicznym 
odcinku Odry opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu występowały w całym 
analizowanym okresie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Piła (Gwda)  
17,3 mm. Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji Żarki 6,0 cm. 

Stany wody na Odrze układały się na ogół w strefie wody średniej, a w zlewniach dopływów 
w strefie wody średniej, odcinkami wysokiej z lokalnym przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych, m.in. w zlewni Kaczawy. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 
włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie w strefie wody średniej.  

Stany wody na górnej Odrze powoli opadały, dopiero z końcem okresu rozpoczął się wzrost 
związany z dopływem wód opadowych oraz roztopowych. Maksymalne wzrosty sięgnęły 
około 70 cm. Na odcinku skanalizowanym dominowały wahania stanów wody o amplitudzie 
około 30 cm, jedynie w Brzegu Dolnym i Malczycach rejestrowano wzrosty i spadki sięgające 
70 cm. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej początkowo stany wody opadały, dopiero  
z końcem okresu wystąpiły wzrosty związane z przemieszczaniem się fali wezbraniowej.  
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważały spadki stanów wody i podobnie 
jak na Odrze, końcem okresu rejestrowano wzrosty po opadach deszczu. Poniżej zbiorników 
na Nysie Kłodzkiej, Bobrze i Kwisie kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody 
wynikały z pracy urządzeń hydrotechnicznych. W pierwszej części rozpatrywanego okresu 
 na odcinku górnej Warty i na większości dopływów Warty obserwowano stabilizację i spadki 
stanów wody. Na odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko aż do ujścia notowano wzrosty 
stanów wody. Na początku drugiej części okresu w całej zlewni Warty występowały 
niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody. Następnie na całym obszarze zlewni Warty 
zaznaczyły się wzrosty stanów wody, które spowodowane zostały wystąpieniem opadów 
deszczu. Lokalnie na Nerze i w zlewni Noteci występowały spadki stanów wody. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa obserwowano głównie wzrosty stanów 
wody, poniżej Widuchowej wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W związku z brakiem istotnych opadów atmosferycznych w ciągu najbliższych dni prognozuje 
się opadanie lub niewielkie wahania stanów wody w strefie wody średniej zarówno na Odrze 
górnej i środkowej jak i w zlewniach. Lokalnie stany wody będą się początkowo utrzymywały 
w strefie wody wysokiej, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie 
zlewnia Baryczy). Większe wzrosty i spadki dobowe przewiduje się na odcinkach rzek 
pozostających pod wpływem działania urządzeń piętrzących (dolna Nysa Kłodzka, Bóbr 
poniżej Pilchowic i Kwisa poniżej Leśnej). W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty  
i na odcinku od Nowej Wsi Podgórnej, aż do ujścia rzeki wzrosty stanów wody.  
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Po zmniejszeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko na odcinku Warty poniżej, zaznaczą  
się spadki stanów wody. Większe wahania stanów wody na dopływach mogą być 
spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej  
do Widuchowej prognozowane są wzrosty stanów wody, poniżej Widuchowej wahania 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano przeważnie 
umiarkowane, lokalnie silne i sztormowe wiatry z kierunków zachodnich, w końcu okresu  
z kierunku północno-zachodniego i północno-wschodniego.  

Maksymalna temperatura powietrza wynosiła 10,6°C i została zanotowana 10 XII na stacji  
w Kmiecinie. Najniższe temperatury rejestrowano na początku i pod koniec omawianego 
okresu. Minimalna temperatura powietrza równa -6,4°C wystąpiła 12 XII na stacji  
w Prabutach, we wschodniej części obszaru. 

Podczas analizowanego okresu opady atmosferyczne notowano codziennie. Największe 
występowały w drugiej połowie omawianego tygodnia. Maksymalny opad dobowy równy 
22,5 mm obserwowano 11 XII na stacji w Sępólnie Wielkim. We wschodniej części obszaru, 
na początku i pod koniec omawianego okresu lokalnie występowała niewielka pokrywa 
śnieżna o grubości dochodzącej do 4 cm na stacji w Goręczynie.  

Na początku minionego tygodnia na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym,  
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach notowano spadki poziomów wody.  
W kolejnych dniach zarejestrowano wzrost poziomów wody. W końcu omawianego okresu 
na wybrzeżu i Zalewie Szczecińskim poziomy wody wzrosły do stanów ostrzegawczych, 
lokalnie powyżej. Silny wiatr z kierunków północnych spowodował również przekroczenie 
stanów ostrzegawczych na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Na stacji w Tujsku został osiągnięty 
stan alarmowy.  

Na początku omawianego okresu stany wody na rzekach Przymorza układały się głównie  
w strefie stanów średnich i wysokich. W drugiej połowie tygodnia, w związku ze stosunkowo 
wysokimi opadami deszczu, na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej 
i Zalewu Wiślanego notowano znaczne wzrosty stanów wody, lokalnie na rzece Baudzie  
i Redzie zostały przekroczone stany ostrzegawcze.  

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody wynosił 105 cm i został zarejestrowany  
11 XII w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. Wzrost stanu wody był spowodowany 
spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W dniu jutrzejszym na Wybrzeżu RP, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach oraz 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły po przejściowym spadku prognozowane są dalsze wzrosty 
poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie na wybrzeżu wschodnim do stanów 
ostrzegawczych. W następnych dniach przewidywany jest powolny spadek poziomów wody. 
Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów wysokich  
i średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 6 grudnia – 13 grudnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 6 grudnia – 13 grudnia 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 6 grudnia – 13 grudnia 2016 r.) 
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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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marianna Teresa Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Wojciech Krasowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 
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