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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew  temperatura powietrza ulegała wahaniom. 
Niemal w całym okresie notowano na ogół ujemną temperaturę powietrza. Jedynie 31 XII 
w wyniku inwersji temperatury powietrza w ciągu dnia zaznaczył się jej duży wzrost, 
maksymalnie sięgający w Beskidach nawet 9°C. Następnie 1 I zwłaszcza w godzinach 
porannych, obserwowano gwałtowny spadek temperatury powietrza znacznie poniżej 0°C. 
Jej najniższe wartości notowano w dolinach górskich i przekraczały one -19°C. W ciągu 
okresu opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu notowano w dniach 28-29 XII i 2 I. 
W pozostałym czasie nie obserwowano opadów atmosferycznych bądź były one śladowe. 
Grubość pokrywy śnieżnej ulegała nieznacznym wahaniom. W dniu 3 I pokrywa śnieżna 
zaznaczyła się na całym obszarze. Największe wartości notowano w Tatrach (106 cm – Dolina 
Pięciu Stawów), Bieszczadach (50 cm – Żubracze), Beskidach (34 cm - Rycerka Górna), 
na Wyżynie Lubelskiej pokrywa śnieżna była nieciągła. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna dobowa 
temperatura powietrza na ogół była dodatnia. W ciągu pierwszych dwóch dni obserwowano 
jej spadek, a następnie nieduże (do ok. 2-3°C) wahania. Najwyższe wartości - sięgające 
ok. 8°C zanotowano na początku okresu. Minimalna dobowa temperatura powietrza 
podlegała wahaniom, od 29 XII przeważały wartości ujemne, a najniższe zanotowane 
wskazania sięgały ok -9°C. Opady atmosferyczne notowano głównie w pierwszych i ostatnich 
dniach okresu, natomiast okres 29-31 XII był praktycznie bezopadowy. Notowane dobowe 
sumy opadu na ogół były nieznaczne i tylko lokalnie przekraczały 5 mm. Do 2 I śladowa bądź 
1-centymetrowa pokrywa śnieżna notowana była tylko lokalnie. Ostatniego dnia okresu 
na części obszaru (zwłaszcza na północy) odnotowano jej przyrost, a najgrubszą jej warstwę 
zmierzono w Baniach Mazurskich (5 cm) i Suwałkach (4 cm). 

Na początku okresu (27-28 XII), na Wiśle po Dęblin oraz na Małej Wiśle, Skawie, Dunajcu, 
Nidzie, Sanie i jego bieszczadzkich dopływach, Wisłoku, Kamiennej i Wieprzu, zaznaczyły się 
wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich, a miejscami w dolnej części 
strefy stanów wysokich, wywołane spływem wód roztopowych bądź pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Kamiennej w Bzinie został nieznacznie przekroczony stan 
ostrzegawczy. Na Brynicy w Brynicy początkowo poziom wody układał się powyżej stanu 
ostrzegawczego, a następnie opadł poniżej tego stanu. Na pozostałych dopływach Wisły po 
Dęblin zaznaczyła się stabilizacja bądź spadki poziomu wody na ogół w strefie stanów 
średnich. Od 29 XII do 3 I na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin notowano spadek poziomu 
wody głównie w strefie stanów średnich. Lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych bądź utrzymującymi się zjawiskami lodowymi (głównie śryżem 
i zlodzeniem częściowym koryta rzeki). Jedynie 31 XII w wyniku wzrostu temperatury 
powietrza w ciągu dnia, miejscami na karpackich dopływach Wisły po Dęblin obserwowano 
wahania poziomu wody w strefie stanów średnich, związane z topnieniem pokrywy śnieżnej. 
Na Wiśle po Dęblin w opisywanym okresie czasu (29 XII – 3 I) zaznaczyły się wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich. 
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wzrosty stanu wody i następnie 
spadki, 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 (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie w niskiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego obserwowano od początku okresu 
na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach (do 31 XII) oraz na Liwcu z Zaliwiu-Piegawkach 
(do 1 I).  

Poziom wody w zlewni Narwi układał się początkowo głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej. W zlewni górnej Narwi oraz na dopływach dolnej Narwi i dopływach Biebrzy 
w ciągu pierwszych dni notowano wzrosty wywołane spływem wód opadowych, następnie 
notowano przeważnie spadki, na dopływach Narwi i dopływach Biebrzy na ogół do strefy 
wody średniej. Na środkowej i dolnej Narwi oraz na Biebrzy przez cały okres obserwowano 
tendencję wzrostową w dolnej strefie wody wysokiej. 31 XII i 1 I punktowo na górnej Narwi 
oraz na Supraśli odnotowano zjawiska lodowe w postaci śryżu. Przekroczenia stanu 
ostrzegawczego w ciągu całego okresu obserwowane były na Narwi w Ploskach i na Kanale 
Giżyckim w Giżycku, okresowo występowały także na Czarnej w Sochoniach i Jegrzni 
w Rajgrodzie. 

W zlewni Bugu zaznaczyły się wahania poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich. 
Na Krznie w Malowej Górze stan wody układał się powyżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej, a w górnym odcinku Węgorapy oraz na Gołdapie na ogół w strefie wody średniej. 
Do 28-29 XII notowano na ogół wzrosty poziomu wody wywołane spływem wód opadowych, 
w kolejnych dniach notowano przeważnie spadki w obecnych strefach, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Gubrze w Prośnie okresowo notowano przekroczenie 
stanu ostrzegawczego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich. Na jej dopływach 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 dalsze 
opadanie poziomu wody na ogół w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację i spadki 
stanu wody, lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie 
w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Narwi w Ploskach oraz na Kanale 
Giżyckim w Giżycku prognozuje się utrzymanie przekroczenia stanu ostrzegawczego, 
na Jegrzni w Rajgrodzie, możliwe jest ponowne przekroczenia stanu ostrzegawczego. 
Na Krznie poziom wody powoli opadnie poniżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania z tendencją spadkową 
poziomu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej oraz w strefie wody średniej.  
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Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszym dniu okresu zarejestrowano przeważnie 
opady o natężeniu słabym, natomiast w zachodniej części regionu (w zlewniach Bobru 
i Kwisy) opady umiarkowane oraz (w zlewni Nysy Łużyckiej) dość duże. W kolejnych dniach 
opadów nie notowano, a większe opady śniegu wystąpiły w całej zlewni w ostatnim dniu 
okresu. Ciągła pokrywa śnieżna  utrzymywała się od wysokości 600 m n.p.m. w zlewniach:  
górnej Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru i Nysy Łużyckiej po stronie czeskiej. Pod koniec okresu 
pokrywy śnieżnej przybyło w całym przekroju wysokościowym. Aktualnie grubość pokrywy 
śnieżnej wynosi: w paśmie do 300 m n.p.m ślad pokrywy śnieżnej, w paśmie od 300  
do 600 m n.p.m. w zlewni Olzy - 22 cm, w paśmie od 600 do 800 m n.p.m. od płatów śniegu 
do 29 cm w zlewni Olzy, a na wysokości powyżej 800 m n.p.m. odpowiednio 47 cm na Łysej 
Horze, 12 cm w Zieleńcu oraz 5 cm na Śnieżce. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu występowały głównie w pierwszym i ostatnim 
dniu okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Szczecinek (Gwda) 5,0 mm. 
Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacjach Żarki 4,0 cm  
i Droniowice 3,0 cm. 

Na górnej Odrze stany wody utrzymywały się na ogół w strefie wody średniej, w drugiej 
połowie okresu lokalnie w strefie wody niskiej. Na Odrze środkowej stany wody utrzymywały 
się w strefie wody średniej. 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 
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się głównie w strefie wody średniej. 

Stany wody na górnej Odrze  początkowo utrzymywały się na równym poziomie, w drugiej 
połowie terminu opadały. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej i swobodnie płynącej 
do Nietkowa stany wody miały przebieg wyrównany, w drugiej połowie terminu opadały, 
a okresowo w Koźlu i Krapkowicach notowano większe wahania stanów wody. Od Połęcka 
do Słubic obserwowano powolną tendencję wzrostową. W zlewniach dopływów na ogół 
występowały spadki i przebieg wyrównany, lokalnie wraz z obniżaniem się temperatury 
powietrza i postępującym rozwojem zjawisk lodowych występowały podpiętrzenia stanów 
wody. W pierwszych trzech dniach okresu w zlewni Nysy Łużyckiej przemieszczało się 
niewielkie wezbranie spowodowane opadami deszczu oraz zasilaniem z topniejącego śniegu. 
Wówczas odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego w profilu Sieniawka. 
Na dopływie Baryczy (w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy) w dalszym ciągu utrzymuje się 
przekroczenie stanu ostrzegawczego. W ciągu okresu rejestrowano chwilowe, lokalnie 
znaczne wahania stanów wody na odcinkach rzek będących w zasięgu działania urządzeń 
hydrotechnicznych i zbiorników.  

W pierwszej części okresu w zlewni górnej Warty występowały spadki stanów wody. 
Na odcinku Warty od zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki obserwowano wzrosty stanów wody. 
W drugiej części okresu, dalsze spadki na obszarze górnej Warty oraz po zmniejszeniu 
odpływu ze zbiornika Jeziorsko na odcinku Warty poniżej zbiornika do wodowskazu Koło. 
Na dopływach w pierwszej części okresu występowały głównie wahania stanów wody,  
a w drugiej części zaznaczyły się spadki stanów wody. Większe wahania stanów wody 
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wywołane zostały pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
obserwowano głównie wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą miały 
przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom z tendencją spadkową 
w strefach wody niskiej i średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry będzie 
dominował powolny spadek stanów wody, przy czym w pierwszych dniach okresu lokalnie 
mogą wystąpić krótkotrwałe wahania stanów wody związane z prognozowanymi opadami  
deszczu w zlewniach nizinnych i podgórskich (w szczególności zlewnie Baryczy, Kaczawy, 
górnego Bobru, Kwisy, Nysy Kłodzkiej oraz Nysy Łużyckiej). Przewidywany rozwój zjawisk 
lodowych będzie skutkował piętrzeniem stanów wody w zlewniach górskich i podgórskich. 
Stany wody będą się utrzymywały w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane dalsze spadki stanów wody. 
Na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko, do wodowskazu Poznań prognozowane są również 
spadki stanów wody. Od wodowskazu Poznań do ujścia rzeki niewielkie wzrosty i stabilizacja 
stanów wody. Na dopływach spadki stanów wody. Większe wahania na dopływach mogą być 
spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej 
Słubic do wodowskazu Gozdowice prognozowane są niewielkie spadki stanów wody, poniżej 
Gozdowic wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano przeważnie 
umiarkowane wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Jedynie na początku 
i pod koniec okresu wiał silny wiatr z kierunku północnego i północno-zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza występowały na początku okresu. Maksymalna 
temperatura powietrza wynosiła 7,8°C i została zanotowana 27 XII na stacji w Szczecinie. 
Minimalna temperatura powietrza równa -4,1°C wystąpiła 29 XII na stacji Resko-Smólsko. 

Na początku okresu zanotowano niewielkie opady atmosferyczne, a pod koniec 
umiarkowane. Maksymalny opad dobowy równy 11,7 mm wystąpił 1 I na stacji Karżniczka. 
W końcu okresu lokalnie obserwowano pokrywę śnieżną o grubości dochodzącej do 4 cm 
na stacji w Goręczynie. 

Na początku i pod koniec okresu w związku ze sztormowym wiatrem z kierunku północnego 
i północno-zachodniego zanotowano wzrost poziomu wody wzdłuż polskiego wybrzeża. 
Na początku minionego tygodnia poziom wody wzrósł do stanów alarmowych na wybrzeżu 
zachodnim i Zalewie Szczecińskim oraz powyżej stanów alarmowych na wybrzeżu 
wschodnim i na Żuławach. Największe przekroczenie stanu alarmowego obserwowano na 
stacji w Gdańsku Sobieszewie (45 cm powyżej stanu alarmowego). Pod koniec okresu 
poziomy wody wzrosły do stanów ostrzegawczych na wybrzeżu zachodnim i na Żuławach 
oraz powyżej stanów ostrzegawczych na Zalewie Szczecińskim i na wybrzeżu wschodnim.  

W pierwszej połowie okresu na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki 
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody układały się w strefie stanów średnich i wysokich 
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z tendencją spadkową. Pod koniec okresu stany wody na rzekach Przymorza i rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego utrzymywały się w strefie stanów 
średnich, lokalnie wysokich.  

W związku z silnym, sztormowym wiatrem na Żuławach i Zalewie Wiślanym obserwowano 
znaczne dobowe wzrosty poziomu wody powyżej 1 metra. Maksymalny dobowy wzrost 
stanu wody wynosił 123 cm i został zarejestrowany 28 XII w Tujsku na rzece Szkarpawie. 

Prognoza: 

W związku z przewidywanym sztormowym wiatrem z sektora północnego i wysokim 
napełnieniem Bałtyku (3 I 2017 – 544 cm) na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, Zalewie 
Wiślanym i Żuławach nastąpi jutro od rana wzrost poziomów wody powyżej stanów 
alarmowych. Na rzekach Przymorza przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów 
średnich i wysokich z niewielką tendencją wzrostową.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 27 grudnia 2016 r. - 3 stycznia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 27 grudnia 2016 r. - 3 stycznia 2017 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 27 grudnia 2016 r. - 3 stycznia 2017 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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