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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew temperatura powietrza ulegała wahaniom. 
Początkowo niemal na całym obszarze całodobowo notowano jej ujemne wartości (lokalnie 
w rejonach górskich i podgórskich poniżej -20°C). Od 21 I nastąpiło nieznaczne ocieplenie, 
miejscami temperatura w ciągu dnia przekraczała 0°C, a z końcem tygodnia (23 I) miejscami 
wynosiła powyżej 5°C. W ciągu okresu na ogół nie odnotowywano opadów atmosferycznych, 
bądź obserwowano jego śladowe ilości w postaci śniegu. W rezultacie nie przybyło pokrywy 
śnieżnej, a na ogół obserwowano jej ubywanie. W dniu 24 I największą miąższość pokrywy 
śnieżnej zmierzono w Tatrach (120 cm – Kasprowy Wierch). W Bieszczadach jej maksymalna 
wartość została zaobserwowana na stacji Żubracze (75 cm), w Beskidach w Blechnarce 
(60 cm), w Górach Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu (24 cm), a na Wyżynie Lubelskiej 
w Tomaszowie  Lubelskim (20 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu okresu 
temperatura powietrza również podlegała wahaniom. Maksymalne dobowe jej wskazania 
do 19 I były na ogół ujemne, a od 20 I na przeważającej części obszaru notowano już wartości 
dodatnie sięgające na ogół ok. 2-3°C. Najwyższa odnotowana temperatura powietrza 
wyniosła 5°C w dniu 23 I. Jedynie w zlewni Narwi oraz Łyny i Węgorapy od 22 I odnotowano 
spadek maksymalnej dobowej temperatury powietrza ponownie poniżej 0°C. Minimalna 
dobowa temperatura powietrza w ciągu okresu przeważnie była ujemna, tylko 21 I i lokalnie 
22 I przyjmowała wartości dodatnie, a najniższe jej wskazania (ok. -15°C) zanotowano 18 I. 
Lokalnie występowały opady atmosferyczne w postaci śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, 
ich dobowe sumy były nieznaczne, często tylko śladowe i nigdzie nie przekroczyły 3 mm. 
Pokrywa śnieżna w drugiej połowie okresu stopniowo malała. W ostatniej dobie 
występowała nadal na niemal całym obszarze, a największą jej grubość zmierzono w Różkach 
Dębie (18 cm) oraz Narwi (13 cm). 

Przez cały okres na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach, obserwowano głównie nieznaczną 
tendencję spadkową poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich. Lokalnie 
obserwowane wzrosty poziomu wody (punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich) 
związane były z podpiętrzaniem wody przez rozwijające się zjawiska lodowe oraz przez pracę 
urządzeń hydrotechnicznych. W dniu 24 I zjawiska lodowe obserwowano na większości rzek 
zlewni Wisły po Dęblin (głównie w postaci zlodzenia częściowego i całkowitego, a miejscami 
śryżu). 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano wahania stanu wody, z przewagą 
wzrostów, spowodowane występowaniem zjawisk lodowych oraz pracą stopni wodnych 
w Dębem i we Włocławku. Poziom wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie 
w strefie wody dolnej wysokiej i niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa) obserwowano stabilizację 
stanu wody oraz lokalne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Narwi obserwowano początkowo na ogół 
stabilizację i spadki poziomu wody, a w drugiej połowie okresu nieduże wahania i wzrosty 
wywołane spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej oraz piętrzeniem wody przez 
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zjawiska lodowe. W zlewni Bugu po profil w Krzyczewie zaznaczył się na ogół spadek 
poziomu wody w strefie stanów średnich. Poziom wody dopływów Wisły na odcinku Dęblin-
Tczew układał się w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. 
Przekroczenia stanu ostrzegawczego w ciągu całego okresu obserwowane były na Narwi 
w Ploskach i Kanale Giżyckim w Giżycku, a okresowo - na Pisie w Ptakach do 21 I, Pilicy 
w Białobrzegach do 18 I oraz na Krznie w Malowej Górze do 19 I. 

W dniu 24 I zjawiska lodowe (w postaci śryżu, zlodzenia częściowego i zlodzenia całkowitego) 
obserwowano na większości rzek zlewni Narwi, Bugu po Krzyczew oraz lokalnie: na Wiśle 
poniżej Dęblina, Pilicy, Bugu poniżej Krzyczewa, Bzurze, Drwęcy oraz na Jez. Jeziorak. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej, lokalnie średniej, a w górnym odcinku Łyny w niskiej. Notowano na ogół 
stabilizację i spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone obecnością zjawisk lodowych, 
topnieniem pokrywy śnieżnej i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Zjawiska w postaci 
pokrywy całkowitej obserwuje się na dolnych odcinkach Węgorapy, początkowo także Łyny, 
w pozostałej części zlewni głównie w postaci zlodzenia częściowego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są wahania poziomu wody 
głównie w strefie stanów średnich, a miejscami w niskich. Z uwagi na utrzymujące się 
zjawiska lodowe poziom wody nadal może ulegać podpiętrzeniu. W związku z tym lokalnie 
obserwowane mogą być wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich, a miejscami 
do dolnej części strefy stanów wysokich 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację stanu wody oraz 
lokalne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz z pracą stopni 
wodnych w Dębem i we Włocławku – w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody dolnej 
wysokiej i niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły, w tym w zlewni Narwi, 
przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane z występującymi 
zjawiskami lodowymi oraz  z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej 
i dolnej wysokiej, a lokalnie w strefie wody niskiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozuje 
się spadek poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich. Obserwowane obecnie 
przekroczenia stanu ostrzegawczego: na Narwi w Ploskach oraz na Kanale Giżyckim 
w Giżycku - utrzymają się. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania, lokalnie z tendencją 
wzrostową, związane z obecnością zjawisk lodowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
w zlewni Łyny i na dolnej Węgorapie przeważnie na granicy strefy wody średniej i dolnej 
wysokiej, a w pozostałej części głównie w strefie wody średniej.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej dobie okresu w zachodniej i środkowej części dorzecza rejestrowano opady 
atmosferyczne w postaci śniegu o słabym natężeniu. Kolejnej doby obserwowano opady 
śniegu o słabym natężeniu jedynie na przedgórzu Sudeckim i w Sudetach. W pozostałym 
okresie opady atmosferyczne nie były rejestrowano lub występowały lokalnie w postaci 
słabego opadu śniegu (do 1 mm). Pokrywa śnieżna utrzymuje się w całym przekroju 
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wysokościowym dorzecza górnej i środkowej Odry. Opady śniegu na początku okresu 
powodowały przyrost pokrywy, a w kolejnych dobach obserwowano niewielką redukcję 
zakumulowanego śniegu, do kilku centymetrów. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, słabe opady śniegu występowały jedynie 
lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Bobry (Warta) 0,7 mm. Najwyższą 
wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacjach: Bobry, Żarki i Częstochowa 17 cm. 

Na początku okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry przeważała strefa stanów średnich. 
Na skutek niewielkiego zasilania stany stopniowo opadały do strefy stanów niskich. Strefa 
wody wysokiej rejestrowana jest jedynie odcinkami. 

Stany wody na górnej Odrze ulegały niewielkim wahaniom (do 10 cm) Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej obserwowano niewielkie wahania stanów wody, jedynie poniżej 
jazu w Brzegu Dolnym obserwowano większe zmiany (do ok. 90 cm). Na swobodnie 
płynącym odcinku Odry środkowej stany wody na ogół miały przebieg wyrównany, lub 
ulegały niewielkim kilkucentymetrowym wahaniom.  

W zlewniach górnej i środkowej Odry stany wody ulegały niewielkim wahaniom, na ogół 
dominowała tendencja do opadania. Wraz z utrzymującą się ujemną temperaturą powietrza, 
utrzymywały się również zjawiska lodowe. 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 pod wpływem działania urządzeń hydrotechnicznych 
i zbiorników. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
wysokiej. 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 80%, a także lokalnie 
na odcinkach górnej Warty całkowitej pokrywy lodowej. 

Na obszarze zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. Wpływ 
zjawisk lodowych powodował lokalnie występowanie wzrosty stanów wody. Prace 
remontowe na zbiorniku Jeziorsko powodowały wahania stanów wody na wodowskazach 
poniżej zbiornika. Na dopływach występowały głównie spadki i lokalnie wahania stanów 
wody, na które miały wpływ urządzenia hydrotechniczne. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
obserwowano głównie spadki stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 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 z możliwością lokalnych dobowych wahań. Stany 
wody będą się utrzymywały w strefie wody średniej i niskiej. Zjawiska lodowe mogą 
stopniowo ulegać redukcji. 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów 
wody. Na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko, do ujścia rzeki prognozowane są spadki 
stanów wody.  Lokalne wahania na odcinku Warty poniżej zbiornika spowodowane będą 
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pracami remontowymi na zbiorniku Jeziorsko. Większe wahania stanów wody mogą 
występować wraz z rozwojem zjawisk lodowych na rzece. Na dopływach prognozowane 
są spadki i stabilizacja stanów wody, a także możliwe są wahania stanów wody. Na Odrze 
granicznej poniżej Słubic do Widuchowej prognozowane są niewielkie spadki stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza występowały w połowie okresu. Maksymalna 
temperatura powietrza wyniosła ponad 5°C i została zanotowana 20 I na stacji w Gdyni. 
Minimalna temperatura powietrza równa -13,8°C wystąpiła 17 I na stacji Kmiecin. W związku 
z ujemnymi temperaturami powietrza i stosunkowo niskimi temperaturami wody 
w pierwszej połowie okresu zarejestrowano rozwój zjawisk lodowych w niektórych portach, 
zalewach oraz zbiornikach przybrzeżnych. W kolejnych dniach notowano zahamowanie 
rozwoju zlodzenia i stopniowe topnienie pokrywy lodowej. 

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie, w niewielkich ilościach. Maksymalny opad 
dobowy równy 6,1 mm wystąpił 20 I na stacji Gdańsk Rębiechowo. W pierwszej połowie 
okresu zanotowano pokrywę śnieżną o grubości dochodzącej do 29 cm na stacji 
w Goręczynie. W kolejnych dniach rejestrowano stopniowe topnienie pokrywy śnieżnej. 

Wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły oraz na Żuławach notowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich 
i wysokich. Maksymalny wzrost poziomu wody (39 cm) zarejestrowano na stacji Nowe 
Sadłuki, na rzece Baudzie.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich. 
W drugiej połowie okresu w związku z topniejącą pokrywą śnieżną lokalnie zanotowano 
wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, na Żuławach, Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły wystąpią nieznaczne wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich i wysokich z niewielką tendencją spadkową.  

Na rzekach Przymorza stany wód będą układały się w strefie stanów średnich i wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 stycznia - 24 stycznia 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 17 stycznia - 24 stycznia 2017 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 17 stycznia - 24 stycznia 2017 r.) 
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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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