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Średnia liczba dni z opadem  30 mm w województwie pomorskim wynosi w 
półroczu ciepłym od 0,5 w części południowej i wschodniej województwa do 1,5 w 
części zachodniej. Najwięcej takich dni notowanych jest w miesiącach letnich od 
czerwca do sierpnia włącznie. W sezonie letnim opad o sumie dobowej nie mniejszej 
niż 30 mm notowany jest na obszarze województwa pomorskiego średnio raz na trzy 
lata. W Chojnicach trend zmian średniej rocznej liczby dni z opadem  30 mm w 
latach 1961-2000 jest ujemny, co oznacza, że liczba dni z taką dobową suma opadów 
maleje. 
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W województwie pomorskim w latach 2001-2010 notowano na wybranych stacjach 
do 20 dni z opadem nie mniejszym niż 30 mm/ dobę. 
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W latach 2001-2010 liczba dni z opadem nie mniejszym niż 50 mm/dobę nie 
przekraczała w województwie pomorskim 5. 
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Liczba dni z opadem  70 mm/ dobę nie przekraczała w latach 2001-2010 w 
województwie pomorskim 5, a na wielu stacjach opad taki nie wystapił. 
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W latach 2001-2010 w województwie pomorskim dobowa suma opadu  100 mm 
notowana była tylko na kilku stacjach, w tym na stacjach Trójmiasta. 
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Maksymalny opad dobowy zanotowano w województwie pomorskim w latach 2001-
2010  w Łebie, osiągnął on wartość 141,0 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
opadu zagrażającego w województwie pomorskim (suma dobowa  30 mm) 
przekracza 50 % ale prawdopodobieństwo wystąpienia opadu katastrofalnego (suma 
dobowa  100 mm) wynosi już tylko około 1%. 
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Raz na 10 lat można się spodziewać w województwie pomorskim opadu o sumie 
dobowej o wartości od 60 do 70 mm.  
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W północnej i wschodniej części województwa pomorskiego prawdopodobieństwo 
wystąpienia opadu powodziowego (dobowej sumy opadu przewyższającej 50 mm) 
wynosi ponad 20%, w części centralnej i południowo-zachodniej jest nieco mniejsze, 
ale przekracza 15 %. 
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W latach 1971-2002 na stacjach w Łebie, Lęborku i Chojnicach liczba dni z opadem  
10 mm wzrastała w tempie od 1 do 5 dni na 10 lat. W tym samym czasie liczba dni z 
opadem  10 mm  na stacjach w Ustce i w Helu nie wykazywała istotnych 
statystycznie zmian. W latach 1991-2002 nastąpiła intensyfikacja dodatnich trendów 
zmian liczby dni z opadem  10 mm na stacjach w Łebie, Lęborku i Chojnicach. Średni 
wzrost liczby dni z takim opadem plasował się na poziomie od 6 do 10 dni na 10 lat. 
W tym samym okresie na stacjach w Ustce i w Helu zaobserwowano spadek liczby dni 
z opadem  10 mm, średnio o 1 do 5 dni na 10 lat. 
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W latach 1071-2002 tylko stacja w Lęborku wykazywała trend zmian liczby dni z 
opadem  50 mm i był to trend ujemny, spadek liczby dni z opadem powodziowym 
następowal w tempie jednego dnia na 10 lat. W latach 1991-2002 spadek liczby dni z 
opadem  50 mm o 1 dzień na 10 lat obserwowany był nie tylko na stacji w Lęborku 
ale i w Ustce. W tym samym czasie średnia roczna liczba dni z opadem  50 mm 
wykazywała tendencje dodatnie (średni wzrost o 1 dzień na 10 lat) na stacjach w 
Chojnicach, Łebie i Helu. 
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Wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI Standardized Precipitation Index) dla 
dowolnego obszaru określa się na podstawie długich szeregów opadowych dla 
żądanych okresów, dla których dobiera się rozkład prawdopodobieństwa Gamma, 
który jest następnie transformowany w rozkład 
normalny. Parametry rozkładu szacowane są metodą największej wiarygodności. 
Dodatnie wartości wskaźnika SPI wskazują na większy opad niż mediana, zaś ujemne 
na mniejszy. Każdej pojawiającej się suszy odpowiada stała ujemna wartość wskaźnika 
SPI, ktora wynosi -0,5 lub mniej. Koniec suszy określa się w momencie, gdy wskaźnik 
przyjmuje wartość dodatnią (Tokarczyk T., Szalińska W., Otop I., 2012, Ocena 
zagrożenia suszą w Polsce i prognoza jej rozwoju, [w:] Lorenc H., (red.) Klęski 
żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW-PIB, Warszawa, s. 150-175;) 
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W latach 1971-2005 liczba miesięcy z suszą silną lub ekstremalną w województwie 
pomorskim wahała się od poniżęj 15 w części południowej województwa do ponad 
20 w części północnej. Obszary najbardziej narażone na susze meteorologiczne to 
Pobrzeże Słowińskie , Pobrzeże Gdańskie oraz północny skłon Pojezierza 
Kaszubskiego.  
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Podatność na zagrożenie suszą meteorologiczną w województwie pomorskim wynosi 
40-80% w części południowej i centralnej i ponad 80% w części północnej. 
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Podatność na zagrożenie suszą hydrologiczną w województwie pomorskim wynosi 40-
80% w części południowej i centralnej i ponad 80% w części północnej. 
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Wykres przedstawia przebieg SPI w latach 1954-1998 uśredniony dla 31 stacji w 
Polsce. Malejące wartości Wskaźnika Opadu Standaryzowanego świadczą o 
zwiększającym się prawdopodobieństwie wystąpienia susz w Polsce.  
Źródło: Łabędzki L., 2004, Problematyka susz w Polsce, Woda – Środowisko - Obszary 
Wiejskie, t.4 z.1.  s. 53. 
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W Polsce średni poziom morza określany jest na podstawie wskazań mareografu w 
Kronsztadzie niedaleko Sankt Petersburga.  
W latach 1981-2008 na stacji w Ustce maksymalne obserwowane poziomy morza 
podczas wezbrań sztormowych były wyższe niż w latach 1955-1980. 
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Podobnie jak w Ustce, również na Helu  w latach 1981-2008 maksymalne 
obserwowane poziomy morza podczas wezbrań sztormowych były wyższe niż w 
latach 1955-1980. 
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W latach 1950-2010 zarówno średni poziom morza jak i stany najwyższe i najniższe 
morza wykazują tendencję rosnącą, co powoduje wzrost zagrożenia powodziowego 
od strony morza. 
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W latach 1950-2010 zarówno średni poziom morza jak i stany najwyższe i najniższe 
morza wykazują tendencję rosnącą, co powoduje wzrost zagrożenia powodziowego 
od strony morza. 
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W latach 1950-2010 zarówno średni poziom morza jak i stany najwyższe i najniższe 
morza wykazują tendencję rosnącą, co powoduje wzrost zagrożenia powodziowego 
od strony morza. 
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W sezonie sztormowym (od września do kwietnia włącznie) występują w ostatnich 
latach średnio 2-3 wezbrania sztormowe a ich częstość u południowych wybrzeży 
Bałtyku wzrasta. W latach 1955-2008 około 30% wszystkich wezbrań sztormowych 
miało miejsce w styczniu, około 23% w listopadzie i około 20% w grudniu. 
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Wskaźnik wezbraniowości w Ustce w okresie 1955-2008 wykazuje tendencję rosnącą. 
Szczególnie w latach 1997-2008 obserwowane są wysokie wskaźniki wezbraniowości, 
przekraczające wartość 3. 
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Wartości średniego wieloletniego współczynnika wezbraniowości w okresie 1955-
2008 wyniosły 2,6 w Ustce i 2,2 w Helu. Średnia wartość wskaźnika wezbraniowości w 
obu stacjach wykazuje tendencję rosnącą. 
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W latach 1971-2010 wzrasta zarówno liczba nagłych powodzi lokalnych w Polsce jak i 
miejsc ich występowania. Szczególny wzrost btych zjawisk obserwowany jest po roku 
2005. 
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W latach 1971-2010 nagłe powodzie typu Flash Flood notowane były na obszarze 
całego województwa pomorskiego. 
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W XX w. największe zagrożenie powodziowe dla Gdańska i Żuław stanowiły wezbrana 
sztormowe i lodowe a następnie wezbrania opadowe i wezbrania na Wiśle. 
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W dniu 9 lipca 2001 roku miała miejsce powódź spowodowana intensywnymi 
opadami deszczu na Wysoczyźnie Gdańskiej. Stacja w Gdańsku-Rębiechowie 
zanotowała wówczas opad o sumie dobowej 127,7 mm. Średnia miesięczna suma 
opadu w Gdańsku w lipcu plasuje się na poziomie 80-90mm. Na skutek intensywnych 
opadów gwałtownie wezbrała Radunia, której wały zostały przerwane, z brzegów 
wystąpiły również wody Strzyży. Do przerwania wałów doszło ponadto na Kłodawie, 
co doprowadziło do podtopienia fragmentów Żuław Gdańskich. 
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