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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew  temperatura powietrza ulegała wahaniom. 
W nocy niemal na całym obszarze notowano ujemną temperaturę powietrza. Jedynie w nocy 
z 25/26 XII ujemna temperatura powietrza notowana była tylko w górach i rejonach 
podgórskich. W ciągu dnia temperatura wzrastała i na ogół przekraczała 0°C. Najcieplejszym 
dniem był 26 XII, kiedy lokalnie maksymalna temperatura powietrza osiągała nawet 8-9°C. 
W okresie jedynie 24 XII notowano słabe opady śniegu, a 25 i 26 XII obserwowano opady 
deszczu (w Tatrach śniegu) – 25 XII były one silne, a 26 XII ich intensywność była słaba. 
W pozostałych dniach opadów nie rejestrowano. Grubość pokrywy śnieżnej ulegała 
nieznacznym wahaniom. Na dzień 27 XII śnieg obserwowano w Tatrach, Beskidach, 
Bieszczadach, na Podhalu, w Górach Świętokrzyskich i lokalnie na Wyżynie Lubelskiej (tam 
pokrywa na ogół była nieciągła). Największa grubość pokrywy śnieżnej została pomierzona 
w Morskim Oku i wyniosła 80 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna dobowa 
temperatura powietrza podlegała wahaniom z najwyższymi wartościami 26 i 27 XII, 
sięgającymi 10-11°C. Minimalna dobowa temperatura powietrza również podlegała 
wahaniom, a jej najniższe wartości sięgające poniżej -6°C notowano 23 XII. Opady 
atmosferyczne notowano niemal w całym okresie, większe w drugiej połowie (początkowo 
były to opady śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu). W ciągu okresu miejscami 
nastąpiło topnienie pokrywy śnieżnej, która w dniu 27 XII występuje tylko w Suwałkach 1 cm. 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano na ogół spadek bądź wahania poziomu wody, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych i pracą zbiornika Czchów na Dunajcu, w strefie stanów 
średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek poziomu wody, głównie 
w strefie stanów średnich. Jedynie 26 i 27 XII obserwowano wzrost poziomu wody, na ogół 
w strefie stanów średnich, wywołany opadami deszczu i spływem topniejącej pokrywy 
śnieżnej. Na Brynicy 26 i 27 XII punktowo i nieznacznie był przekroczony stan ostrzegawczy. 
Lokalnie na karpackich dopływach Wisły po Dęblin, notowane były zjawiska lodowe 
w postaci zlodzenia częściowego, które miejscami zaburzały stany wody na rzekach.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano głównie spadki stanu wody, 
a poniżej ujścia Narwi również wahania związane z pracą stopni wodnych w Dębem  
i we Włocławku, w strefie wody średniej, lokalnie i okresowo w wysokiej i niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi) w pierwszych 
dniach okresu notowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, a w ostatnich 2 dobach wzrosty związane ze spływem wód 
opadowych, a miejscami roztopowo-opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. 
Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Przekroczenie stanu 
ostrzegawczego obserwowano w pierwszych dniach na Wkrze w Trzcińcu, a dnia 27 XII 
na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach, zaś w ciągu całego okresu na rz. Narew 
w Ploskach i na Kanale Giżyckim (Pisa) w Giżycku. W zlewni Bugu notowano na ogół spadek 
bądź nieznaczne wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. Na Krznie w Malowej 
Górze stan wody utrzymywał się przy wartości zbliżonej do stanu ostrzegawczego.   
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W zlewni Łyny i zlewni Węgorapy w pierwszej połowie okresu notowano na ogół stabilizację 
i spadki poziomu w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie zakłóconą pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej połowie okresu obserwowano wahania oraz wzrosty 
poziomu wody wywołane spływem wód roztopowo-opadowych, przemieszczaniem wody 
w zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody  
(w strefie stanów średnich), wywołane spływem wód opadowo-roztopowych. Na dopływach 
Wisły po Dęblin zaznaczy się spadek poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie 
niskich. Miejscami stany wody mogą być zaburzane przez utrzymujące się zjawiska lodowe, 
a także przez pracę urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
stabilizację, a następnie wzrosty poziomu wody na ogół w strefie wody średniej. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi), przewiduje się wahania 
oraz wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Na Narwi w Ploskach oraz 
na Kanale Giżyckim w Giżycku prognozuje się utrzymanie przekroczenia stanu 
ostrzegawczego. Na Czarnej w Sochoniach, na Jegrzni w Rajgrodzie, na Sokołdzie w Sokołdzie 
oraz na Sidrze w Harasimowiczach istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. 
W zlewni Bugu spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w górnej części strefy stanów 
średnich. Na Krznie prognozuje się wahania w dolnej części strefy stanów wysokich, przy 
stanie wody zbliżonym do wartości stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania i wzrosty poziomu wody, 
wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni, głównie 
w dolnej strefie wody wysokiej oraz w strefie wody średniej.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszej połowie okresu notowano na ogół i lokalnie 
opady słabe o małych wartościach. W drugiej połowie okresu notowano opady małe 
i umiarkowane, a okresami dość duże, szczególnie w zlewniach: Olzy, Nysy Kłodzkiej, Bobru 
i Nysy Łużyckiej. W Sudetach i  Beskidach wystąpiły opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 
Przyrost pokrywy śnieżnej obserwowano lokalnie powyżej około 600 m n.p.m. Obecnie 
całkowita pokrywa śnieżna utrzymuje się  w paśmie wysokościowym od 600 do 800 m n.p.m. 
w zlewniach Olzy, górnej Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru, Nysy Łużyckiej od 9 do 49 cm (Lysa 
Hora). Poniżej ok. 600 m n.p.m. śnieg zanikł. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu występowały głównie w drugiej części okresu. 
Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Paproć (Obra) 8,4 mm. Najwyższą wartość 
pokrywy śnieżnej zanotowano na stacjach Żarki i Lgota Górna 2,0 cm. 

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody średniej i niskiej. Stany wody Odry 
środkowej układały się w strefie wody średniej, a okresowo w Brzegu Dolnym i Ścinawie 
w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały 
się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stany wody w dorzeczu 
Warty układały się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej 
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z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się głównie w strefie wody średniej. 

Stany wody na górnej Odrze początkowo miały tendencję spadkową, a w drugiej połowie 
okresu wystąpiły kilkucentymetrowe wzrosty. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej 
do Ścinawy notowano okresowo większe wahania stanu wody. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej stany wody ulegały niewielkim wahaniom z tendencją do opadania. 
W pierwszej połowie okresu w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
przeważnie opadały bądź miały przebieg wyrównany. W drugiej części okresu obserwowano 
wzrosty spowodowane spływem wód opadowych i topnienia pokrywy śnieżnej. Na dopływie 
Baryczy (w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy) w dalszym ciągu utrzymuje się przekroczenie  
stanu ostrzegawczego. Większe wahania stanów wody w zlewniach:  Kłodnicy, Bystrzycy 
poniżej Lubachowa, Widawy, Bobru poniżej Pilchowic, Nysie Łużyckiej były spowodowane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Praca urządzeń hydrotechnicznych i zbiorników 
retencyjnych miała wpływ na przebieg stanów wody, m.in. w zlewni: Kłodnicy, Bystrzycy, 
Bobru i Nysy Łużyckiej. 

W pierwszej części okresu na całym obszarze zlewni Warty występowały spadki i stabilizacja 
stanów wody. W drugiej części okresu, na odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko 
po zakończeniu prac remontowych progów poniżej zapory czołowej nastąpiły kolejne 
wzrosty odpływu ze zbiornika, co skutkowało wzrostami stanów wody. Na dopływach 
w pierwszej części okresu występowały spadki stanów wody, a w drugiej części 
po wystąpieniu opadów deszczu zaznaczyły się wzrosty stanów wody. Większe wahania 
stanów wody wywołane zostały pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa obserwowano głównie spadki stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry możliwe są niewielkie 
wahania stanów wody. W następnych dniach prognozowana jest stabilizacja stanów wody 
i powolne opadanie w strefie wody średniej i niskiej z możliwością lokalnych wahań 
spowodowanych pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej 
Warty prognozowane są wzrosty stanów wody. Na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko,  
aż do ujścia również wzrosty stanów wody. Na dopływach wzrosty i następnie stabilizacja 
stanów wody. Większe wahania na dopływach mogą być spowodowane oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowana jest 
stabilizacja stanów wody, a od wodowskazu Widuchowa wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i południowowschodnim obserwowano przeważnie słabe 
i umiarkowane wiatry z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Jedynie pod koniec 
okresu wiał silny sztormowy wiatr z sektora północnego.  

Najwyższe temperatury powietrza występowały pod koniec okresu w strefie brzegowej. 
Maksymalna temperatura powietrza wynosiła 11,0°C i została zanotowana 26 XII na stacji 
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w Szczecinie. Najniższe temperatury rejestrowano na początku okresu. Minimalna 
temperatura powietrza równa -2,3°C wystąpiła 21 XII na stacji Łeba. 

Występowały niewielkie opady atmosferyczne, a pod koniec okresu odnotowano 
umiarkowane opady. Maksymalny opad dobowy równy 17,0 mm obserwowano 26 XII 
na stacji w Wejherowie. 

Poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Pod koniec okresu 
w związku ze sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego zanotowano wzrosty 
poziomów wody: do strefy stanów wysokich na wybrzeżu zachodnim i w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz do strefy stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. Przekroczenie 
stanów ostrzegawczych obserwowano na wybrzeżu wschodnim. 

Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego 
obserwowano niewielkie wahania stanów wody. Pod koniec okresu odnotowano wzrosty 
stanów wody na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej do strefy 
stanów wysokich i średnich. Lokalnie na rzece Radew obserwowano stany wody w strefie 
stanów niskich. 

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody wynosił 56 cm i został zarejestrowany 27 XII 
w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Zalewie Wiślanym oraz Żuławach prognozuje się 
wzrosty poziomów wody do strefy stanów alarmowych, na Zalewie Szczecińskim, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły do strefy stanów ostrzegawczych. Na rzekach Przymorza 
przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich, na rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej lokalne wzrosty do strefy stanów ostrzegawczych.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 20 grudnia - 27 grudnia 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 20 grudnia - 27 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 20 grudnia - 27 grudnia 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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