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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W trakcie opisywanego okresu, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
temperatura powietrza utrzymywała się poniżej zera stopni Celsjusza. Początkowo nie była 
ona niższa niż -13°C w Tatrach i -10°C w rejonach podgórskich. 5 I nastąpiło gwałtowne 
ochłodzenie. Temperatury minimalne w wielu miejscach przekraczały -20°C, a punktowo 
nawet -30°C. Od 9 I nastąpiło nieznaczne ocieplenie, jednak temperatury nadal utrzymują  
się zdecydowanie poniżej 0°C. W ciągu analizowanego okresu, opady deszczu ze śniegiem 
oraz śniegu notowano jedynie 3-5 I. W pozostałych dniach omawianego okresu czasu  
nie obserwowano opadów atmosferycznych bądź były one śladowe. Grubość pokrywy 
śnieżnej początkowo rosła, by od 6 I stopniowo ulegać topnieniu. W dniu 10 I obserwowana 
była na całym opisywanym obszarze, największe jej wartości notowano w Tatrach  
(110 cm – Kasprowy Wierch), Bieszczadach (76 cm – Żubracze), Beskidach (60 cm - Żabnica). 
Na Wyżynie Lubelskiej najgrubsza pokrywa śnieżna została zaobserwowana w Tomaszowie 
Lubelskim (16 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu omawianego 
okresu maksymalna dobowa temperatura powietrza tylko w dniach 3-4 I była dodatnia, 
notowane wówczas najwyższe wartości sięgały ok. 3°C. Minimalna dobowa temperatura 
powietrza jedynie lokalnie w ciągu pierwszej doby była dodatnia, a w ciągu kolejnych dni 
obserwowano jej spadek, z najniższymi wartościami sięgającymi ok. -25°C w dniach  
7-8 I. Opady atmosferyczne w postaci śniegu i deszczu ze śniegiem, notowano w dniach  
3-4 I oraz lokalnie 5 I, natomiast okres 6-9 I był praktycznie bezopadowy. Notowane dobowe 
sumy opadu na ogół były nieznaczne i tylko punktowo przekraczały 5mm, wyższe sumy  
(ok. 15mm) odnotowano jedynie w lewobrzeżnych zlewniach Wisły poniżej Torunia.  
Od pierwszego dnia obserwowano występowanie i stopniowy przyrost pokrywy śnieżnej. 
Ostatniego dnia okresu najgrubszą jej warstwę zmierzono w Kościerzynie (20 cm), a w części 
północnej omawianej części zlewni - w Białymstoku (12cm) i Suwałkach (11 cm). 

Na Wiśle po Dęblin oraz jej dopływach na początku omawianego okresu (3-5 I) zaznaczyły  
się na ogół spadki bądź niewielkie wahania poziomu wody w strefie stanów średnich.  
Po ochłodzeniu, od 6 I w całej zlewni Wisły po Dęblin obserwowano wahania stanów wody, 
w strefie stanów średnich i w dolnej części strefy stanów wysokich, wywołane piętrzeniem 
wody przez lód. Pośród zjawisk lodowych notowano głównie śryż oraz lód brzegowy (także 
zlodzenia całkowite), a punktowo także wodę na lodzie.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo opadanie stanu wody 
a następnie wahania spowodowane rozwojem zjawisk lodowych - w strefie wody średniej,  
i niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły, wraz ze zlewnią Narwi oraz Bugu poniżej 
Krzyczewa, obserwowano początkowo stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, a następnie wahania stanu, miejscami znaczne, związane 
z rozwojem zjawisk lodowych. Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej  
i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. W zlewni Bugu po profil w Krzyczewie zaznaczyły  
się wahania poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich. Na Krznie w Malowej 
Górze stan wody wahał się przy wartości zbliżonej do stanu ostrzegawczego. Przekroczenia 
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stanu ostrzegawczego w ciągu całego okresu obserwowano na Narwi w Ploskach i Kanale 
Giżyckim w Giżycku, a okresowo także na Pilicy w Białobrzegach, Narwi w Narwi, Ełku  
w Prostkach, Kanale Rudzkim w Osowcu, oraz na jeziorze Roś w Maldaninie. Rozwój zjawisk 
lodowych na rzekach obserwowano od 6 I, a lokalnie w zlewni Narwi od 5 I. W ostatnim dniu 
omawianego okresu miały one postać śryżu, lodu brzegowego i pokrywy lodowej (ciągłą 
pokrywę lodową notowano na Wiśle w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, Pilicy, Narwi, Biebrzy, 
Omulwi, Bugu, Bzurze i na jeziorach Jeziorak i Mikołajskim). 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej, lokalnie średniej, a w górnym odcinku Łyny okresowo w strefie niskiej. 
Obserwowano na ogół wahania oraz wzrosty, wywołane piętrzeniem wody przez rozwijające 
się zjawiska lodowe. Na Gubrze w Prośnie ostatniego dnia okresu odnotowano przekroczenie 
stanu ostrzegawczego. Zjawiska w postaci pokrywy całkowitej obserwuje się na Łynie  
w Sępopolu, a na pozostałych rzekach głównie w postaci zlodzenia częściowego i śryżu.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody  
w strefie stanów średnich. Na jej dopływach również zaznaczą się wahania poziomu wody  
w strefie stanów średnich, a punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich. Stany wody 
będą 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 poziomu wody i lokalne wahania związane z występowaniem zjawisk 
lodowych – w strefie wody średniej i niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły 
przewiduje się wahania stanu wody związane z występowaniem zjawisk lodowych, lokalnie  
w przypadkach piętrzenia wody przez lód wahania mogą być znaczne - głównie w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. W zlewni Narwi powyżej ujścia Bugu 
przewiduje są na ogół stabilizację i spadki poziomu wody. Na skutek piętrzenia wody przez 
zjawiska lodowe w zlewni Narwi punktowo nadal będą występować wzrosty i wahania stanu 
wody w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Obserwowane przekroczenia stanów 
ostrzegawczych: na Pilicy w Białobrzegach, Narwi w Ploskach, Kanale Giżyckim w Giżycku  
i na jeziorze Roś w Maldaninie - będą się utrzymywać. Na rzece Ełk oraz Kanale Rudzkim 
istnieje możliwość spadku poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego. Na Krznie  
w Malowej Górze stan wody układać się będzie na poziomie zbliżonym do stanu 
ostrzegawczego 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania, lokalnie wzrosty poziomu 
wody, związane z piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe, na ogół w dolnej strefie wody 
wysokiej. Na Gubrze w Prośnie przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzyma się, natomiast 
na Łynie w Smolajnach istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

W całym analizowanym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały opady 
przeważnie w postaci śniegu, lokalnie śniegu z deszczem, o natężeniu słabym lub 
umiarkowanym. Pokrywa śnieżna utrzymuje się w całym przekroju wysokościowym 
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dorzecza. Opady śniegu powodowały przyrost pokrywy śnieżnej od kilku do kilkunastu 
centymetrów.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady głównie śniegu i deszczu występowały 
w dwóch pierwszych dniach analizowanego okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano 
na stacji Krzyż (Noteć) 14,1 mm. Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano  
na stacjach Żarki 20.0 cm i Droniowie 19,0 cm. 

Stany wody na przeważającym obszarze dorzecza układały sie w strefie stanów średnich; 
lokalnie występowała strefa wody niskiej, natomiast strefa wody wysokiej rejestrowana była 
jedynie odcinkami.  

Stany wody na górnej Odrze ulegały wahaniom o amplitudzie 20-40 cm. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej stany wody na ogół ulegały zmianom nieprzekraczającym  
40 cm, jedynie w Brzegu Dolnym rejestrowane były około 90 cm zmiany związane z pracą 
stopnia wodnego. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej rejestrowano zmiany 
stanów wody na ogół nieprzekraczające 40 cm, przy czym na odcinku od Nowej Soli do Słubic 
stany wody wykazywały tendencję do opadania. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry stany wody ulegały niewielkim wahaniom, dominowała tendencja do opadania. Wraz  
z obniżaniem się temperatury powietrza i postępującym rozwojem zjawisk lodowych lokalnie 
występowały podpiętrzenia stanów wody. Na dopływie Baryczy (w Kanclerzowicach  
na Sąsiecznicy), w dalszym ciągu utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. W ciągu 
całego tygodnia rejestrowano chwilowe, lokalnie znaczne (do 60 cm) wahania stanów wody 
na odcinkach rzek będących w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych i zbiorników.  

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. Na rzekach zlewni Warty i Odry 
granicznej zaobserwowano wystąpienie zjawisk lodowych w postaci śryżu i zlodzenia 
brzegowego w granicach od 10% do 70%, a także na odcinkach górnej Warty całkowitej 
pokrywy lodowej. 

Na obszarze górnej zlewni Warty występowały spadki i stabilizacja stanów wody. Na odcinku 
Warty poniżej zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki w wyniku zmniejszania odpływu ze zbiornika 
obserwowano spadki stanów wody. W wyniku rozwoju zjawisk lodowych występowały 
lokalnie wahania i wzrosty stanów wody. Na dopływach występowały głównie wahania 
stanów wody. Większe wahania stanów wody wywołane zostały także pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic obserwowano głównie wahania 
stanów wody, które spowodowane zostały oddziaływaniem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dwóch dni stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będą miały 
przebieg wyrównany z tendencją do opadania przeważnie w strefach wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej. W kolejnych dniach, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
przewiduje się chwilowe wahania stanów wody związane z prognozowanymi opadami oraz 
topnieniem pokrywy śnieżnej i częściowym zanikiem zjawisk lodowych.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane spadki i stabilizacja stanów 
wody. Na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko, do ujścia rzeki prognozowane są dalsze spadki 
stanów wody. Większe wahania stanów wody mogą występować wraz z rozwojem zjawisk 
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lodowych na rzece. Na dopływach możliwe wahania stanów wody. Większe wahania  
na dopływach mogą być spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.  
Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszych dwóch dobach minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym  
i Południowo-Wschodnim obserwowano silne i sztormowe wiatry z sektora północnego.  
W kolejnych dniach przeważały silne (stopniowo słabnące) wiatry z kierunku zachodniego, 
południowo-zachodniego i południowego.  

Najwyższe temperatury powietrza występowały na początku omawianego tygodnia. 
Maksymalna temperatura powietrza wynosiła niemal 6°C i została zanotowana 3 I na stacji  
w Ustce. Minimalna temperatura powietrza równa -23,1°C wystąpiła 6 I na stacji Kmiecin.  
W związku z ujemnymi temperaturami powietrza i stosunkowo niskimi temperaturami wody 
występującymi przez cały analizowany okres zarejestrowano powstanie i rozwój zjawisk 
lodowych w niektórych portach, zalewach oraz zbiornikach przybrzeżnych.  

Podczas minionego tygodnia każdego dnia notowano opady atmosferyczne, głównie  
w postaci śniegu. Maksymalny opad dobowy równy 17,2 mm wystąpił 4 I na stacji 
Niezabyszewo, w zlewni rzeki Słupi. Podczas omawianego okresu zanotowano pokrywę 
śnieżną o grubości dochodzącej do 20 cm na stacjach w Goręczynie, Niezabyszewie  
i Sierakowie, zlokalizowanych w głębi lądu. 

Na początku omawianego okresu w związku ze sztormowym wiatrem z sektora północnego 
wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie 
Wiślanym oraz na Żuławach zanotowano gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów 
alarmowych. W ujściowym odcinku Wisły rejestrowano poziomy wody powyżej stanów 
ostrzegawczych. Przekroczenia absolutnego maksimum notowano na wybrzeżu  
RP, na stacjach: Darłowo (31 cm), Ustka (6 cm), Kołobrzeg i Władysławowo (3cm). 
Maksymalne wzrosty dobowe (powyżej 100 cm) obserwowano 5 I na Żuławach. W kolejnych 
dniach zanotowano spadki poziomów wody. Pod koniec omawianego okresu na wcześniej 
wymienionych obszarach poziomy wody nieznacznie wzrosły po czym ponownie zaczęły 
spadać i wahać się w strefie stanów średnich.  

 Podczas minionego tygodnia na rzekach Przymorza stany wody układały się w strefie stanów 
średnich i wysokich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni wzdłuż wybrzeża RP, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym,  
w ujściowym odcinku Wisły i Odry oraz na Żuławach prognozowane są spadki poziomów 
wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Na rzekach Przymorza poziomy będą  
się wahać głównie w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 stycznia – 10 stycznia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 3 stycznia – 10 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 3 stycznia – 10 stycznia 2017 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: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wdowikowski (BPH we Wrocławiu) 
Karina Kózka (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH w Poznaniu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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