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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W pierwszej połowie opisywanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
obserwowano wzrost temperatury powietrza. Najcieplejszym dniem był 3 II; niemal na całym 
obszarze obserwowano dodatnią temperaturę powietrza, lokalnie przekraczała  
5°C. Od 4 II temperatura powietrza zaczęła się ponownie obniżać. 1 II w zlewni Wisły  
po Dęblin obserwowano opady śniegu o słabej i umiarkowanej intensywności. W efekcie 
(głównie w południowo-zachodniej części obszaru) zarejestrowano przyrost grubości 
pokrywy śnieżnej.  W dniach kolejnych tj. 2-5 II obserwowano przelotne opady, głównie  
w postaci deszczu (o słabym natężeniu); najwyższe dobowe sumy notowano 2 II. Opady 
deszczu i dodatnia temperatura powietrza, sprzyjały stopniowemu ubywaniu pokrywy 
śnieżnej. Dnia 7 II największą miąższość pokrywy śnieżnej zmierzono w Tatrach (122 cm – 
Kasprowy Wierch). W Bieszczadach jej maksymalna wartość została zaobserwowana na stacji 
Żubracze (50 cm), w Beskidach w Blechnarce (56 cm), w Górach Świętokrzyskich na Świętym 
Krzyżu (26 cm), a na Wyżynie Lubelskiej w Tomaszowie Lubelskim (13 cm).  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu omawianego 
okresu maksymalna temperatura powietrza wahała się w przedziale od ok. -5˚C do ok. +3˚C, 
minimalna zaś była ujemna i wahała się w przedziale od  ok. 0˚C do ok. -12˚C. Opady śniegu  
i deszczu ze śniegiem notowano 2,3 i 6 II, pozostała część okresu była praktycznie 
bezopadowa, punktowo notowano śladowe sumy opadów atmosferycznych. Niemal  
na całym obszarze obserwowano występowanie pokrywy śnieżnej, której grubość wzrosła  
na koniec okresu, a jej najgrubszą warstwę na dzień 7 II zanotowano w Białowieży (25 cm) 
oraz w Narwi (18 cm).  

Przez cały analizowany okres na Wiśle po Dęblin, obserwowano wahania poziomu wody 
głównie w strefie stanów średnich. W dniach 2-6 II na karpackich dopływach Wisły na ogół 
obserwowano wzrosty poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich oraz  
do strefy stanów średnich, a miejscami (w zlewni Wisłoka oraz Sanu) do dolnej części strefy 
stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg miało w południowo-wschodniej 
części obszaru. Powyższa tendencja spowodowana była topnieniem pokrywy śnieżnej oraz 
opadami deszczu. Lokalnie stany wody podpiętrzane były przez zjawiska lodowe, 
przyczyniając się do ich gwałtownych wzrostów. Na skutek utworzenia się zatorów lodowych 
na Osławie w Zagórzu oraz Jasiołce w Zboiskach zostały przekroczone stany alarmowe,  
a na Sanie w Dwerniku stan ostrzegawczy. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin 
zaznaczyła się na ogół stabilizacja oraz tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich. 

Dnia 7 II zjawiska lodowe obserwowano na większości rzek w zlewni Wisły po Dęblin oraz 
Bugu po Krzyczew (głównie w postaci zlodzenia częściowego i całkowitego). Punktowo 
zanotowano utworzenie się zatorów lodowych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody  
i okresowe wahania, związane głównie z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku  
w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i w dolnej wysokiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)) obserwowano stabilizację i opadanie 
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stanu wody oraz lokalne wahania, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych,  
a pod koniec okresu również rozwojem zjawisk lodowych. Poziom wody układał się w strefie 
wody średniej, miejscami w dolnej wysokiej i w niskiej.  

W ciągu okresu na ogół obserwowano nieznaczne zmniejszenie się udziału występujących 
zjawisk lodowych na rzekach, a pod koniec okresu ich rozwój. Ostatniego dnia występowały 
głównie w postaci pokrywy całkowitej (na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej, na Bugu w rejonie 
Wyszkowa i na Jez. Jeziorak w Iławie, środkowej i częściowo górnej Narwi, Biebrzy),  
a miejscami zlodzenia częściowego i śryżu (na dolnej Wiśle, w dolnym biegu Pilicy, na Wkrze  
i Drwęcy, zlewni dolnej Narwi, Supraśli oraz punktowo na Pisie). Przekroczenia stanu 
ostrzegawczego w ciągu całego okresu obserwowano na Kanale Giżyckim w Giżycku. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej,  
na górnej Łynie w górnej strefie wody niskiej. Notowano przeważnie spadki poziomu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Zjawiska w postaci częściowego 
zlodzenia i śryżu ostatniego dnia obserwuje się na Gubrze i dolnej Łynie.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin, prognozowane są wahania poziomu wody 
głównie w strefie stanów średnich. Na jej dopływach na ogół spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Miejscami na skutek 
piętrzenia wody przez lód, możliwe są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów 
wysokich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół 
stabilizację stanu wody w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i dolnej wysokiej.  
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), 
przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane głównie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. 
Większe wahania mogą wystąpić pod wpływem i w rejonie występowania zjawisk lodowych, 
których rozwój będzie postępować wraz z utrzymywaniem się ujemnej temperatury 
powietrza. Obserwowane obecnie przekroczenie stanu ostrzegawczego na Kanale Giżyckim 
w Giżycku utrzyma się. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania, związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwojem zjawisk lodowych, na ogół w strefie wody 
średniej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne w postaci śniegu, deszczu  
i mżawki, okresami o charakterze marznącym, występowały niemal codziennie, dopiero 
ostatniego dnia opadów przeważnie nie obserwowano. Wskutek tego oraz wzrostu 
temperatury powietrza i częstego jej przechodzenia przez punkt krzepnięcia, obserwowano 
stopniowe tajanie pokrywy śnieżnej, najintensywniejsze w piętrze nizinnym, gdzie pokrywa 
została miejscami zredukowana do płatów. Na terenach podgórskich i w górach ubyło  
od kilkunastu do około 30 cm śniegu. Najmniejsza redukcja nastąpiła w szczytowych partiach 
Karkonoszy (kilka cm).  
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W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady głównie śniegu i deszczu występowały 
jedynie lokalnie. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Częstochowa (Warta)  
7,4 mm. Najwyższą wartość pokrywy śnieżnej zanotowano na stacji: Żarki 19 cm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się w strefie stanów średnich  
i niskich, odcinkami i tylko przejściowo w strefie wody wysokiej.   

Stany wody na górnej Odrze wzrastały stopniowo przez cały okres w strefie wody niskiej  
i przy dolnej granicy strefy stanów średnich. Nieco szybszy wzrost stanu wody, a następnie 
spadek zaznaczył się z końcem okresu i związany był z przemieszczaniem się niewielkiego 
wezbrania roztopowego. Na Odrze skanalizowanej stany wody wykazywały wahania, poniżej 
ujścia Nysy Kłodzkiej z nieznaczną tendencją wzrostową. Na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej obserwowano początkowo opadanie, a w drugiej połowie okresu stopniowy wzrost 
stanu wody związany z napływem wód roztopowych. W zlewniach dopływów stany wody 
początkowo miały przebieg wyrównany. Wzrosty wystąpiły z końcem okresu w związku  
z napływem wód roztopowych. Stany wody sięgnęły miejscami strefę wody wysokiej, 
szczególnie na dopływach lewostronnych, przejściowo przekroczyły stan ostrzegawczy  
(rz. Psina, rz. Sąsiecznica), czy alarmowy (rz. Stradunia). Na odcinkach źródłowych, górskich, 
stany wody miały na ogół przebieg wyrównany lub wykazywały niewielkie wahania w strefie 
wody niskiej i średniej niskiej. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej  
i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się w strefie wody średniej. Na rzekach 
zlewni Warty i Odry granicznej zaobserwowano lokalnie występowanie zjawisk lodowych  
w postaci zlodzenia brzegowego w granicach od 10% do 60%, a także lokalnie na odcinkach 
górnej Warty i Noteci całkowitej pokrywy lodowej. 

Na obszarze zlewni Warty obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów wody. Wpływ 
zjawisk lodowych powodował lokalnie występowanie wahań stanów wody. Na dopływach 
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie wahania, na które miały 
wpływ zjawiska lodowe oraz urządzenia hydrotechniczne. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
obserwowano głównie wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą powoli 
opadały, jedynie na Odrze środkowej swobodnie płynącej zaznaczą się jeszcze wzrosty. 
Odcinkami mogą się ponownie tworzyć zjawiska lodowe powodujące wahania stanów wody. 
Większe wahania stanów wody, do kilkudziesięciu cm na dobę, będą towarzyszyły pracy 
urządzeń hydrotechnicznych.  

W całej zlewni Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach 
prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, a także możliwe są wahania stanów 
wody wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic 
prognozowane są wahania stanów wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie i na początku drugiej połowy minionego tygodnia nad Bałtykiem 
Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane wiatry  
z kierunku południowo-wschodniego. W kolejnych dniach na analizowanym obszarze 
przeważały umiarkowane oraz lokalnie silne wiatry z kierunku wschodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza występowały na początku pierwszej oraz drugiej połowy 
omawianego okresu. Maksymalna temperatura powietrza wyniosła ponad 4,1°C i została 
zanotowana 5 II na stacji Nowa Pasłęka. Minimalna temperatura powietrza równa -8,8°C 
wystąpiła 1 II na stacji Prabuty. W związku z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami 
powietrza i stosunkowo niskimi temperaturami wody obserwowano zjawiska lodowe  
w niektórych portach, zalewach oraz zbiornikach przybrzeżnych. 

Podczas minionego tygodnia opady atmosferyczne występowały sporadycznie  
i w niewielkich ilościach, głównie w postaci śniegu. Maksymalny opad dobowy równy 5,7 mm 
wystąpił 3 II na stacji Kołobrzeg. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 13 cm  
na stacji Elbląg-Milejewo pod koniec analizowanego okresu. 

Podczas omawianego okresu wzdłuż polskiego wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach notowano niewielkie 
wahania poziomów wody w strefie stanów średnich. Maksymalny wzrost poziomu wody  
(19 cm) zarejestrowano na stacji Świnoujście. 

 W minionym tygodniu na rzekach Przymorza poziomy wody układały się przeważnie  
w strefie stanów niskich i średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu RP, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach 
oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziomy wody będą się wahać w strefie stanów 
średnich z nieznaczną tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą 
utrzymywały się w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 31 stycznia – 7 lutego 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 31 stycznia – 7 lutego 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 31 stycznia – 7 lutego 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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