
EURAKLIM: Predykcyjno±¢ zmienno±ci zimowego klimatu Eurazji zwi¡zana z oceanicznymi

anomaliami ciepªa w Morzach Nordyckich i Póªnocnym Atlantyku

Efekty zmienno±ci klimatu s¡ odczuwane przez spoªecze«stwa caªego globu. Ich predykcja w skali global-
nej, regionalnej i lokalnej stanowi wielkie naukowe wyzwanie. Perspektywa wiarygodnej predykcji zmien-
no±ci klimatu z wyprzedzeniem sezonowym lub dªu»szym zale»y od efektywno±ci odpowiedzi atmosfery na
zachowawcze anomalie w pozostaªych skªadowych systemu klimatycznego, jak np. ocean i lód morski. Jed-
nak»e oceaniczne ¹ródªa i zwi¡zane z nimi �zyczne mechanizmy predykcyjno±ci klimatu w skali sezonowej
do wieloletniej nie s¡ jeszcze w peªni zidenty�kowane i dostatecznie zrozumiaªe.

Gªównym celem projektu EURAKLIM jest oszacowanie i zrozumienie �zycznych podstaw sezonowej
predykcyjno±ci zimowych warunków klimatycznych (±redniosezonowych wiatrów, temperatur powietrza,
opadów, aktywno±ci systemów pogodowych, itp.) w Eurazji zwi¡zanej z oceanicznymi anomaliami ciepªa
w Morzach Nordyckich, tj. w akwenie skªadaj¡cym si¦ z Morza Grenlandzkiego, Islandzkiego, Norweskiego
i Barentsa, i wpªywem tych anomalii na zasi¦g lodu morskiego w Arktyce. EURAKLIM tak»e porówna t¦
predykcyjno±¢ z predykcyjno±ci¡ zimowych warunków klimatycznych w Eurazji zwi¡zan¡ z oceanicznymi
anomaliami ciepªa w Póªnocnym Atlantyku. Cele te zostan¡ zrealizowane poprzez szczegóªow¡ analiz¦
statystyczn¡ i interpretacj¦ �zyczn¡ kompleksowych zbiorów obserwacyjnych danych oceanicznych i tzw.
reanaliz atmosferycznych (kompilacji danych obserwacyjnych z modelami cyrkulacji atmosferycznej) z
ostatnich dekad (1979-obecnie).

Zainteresowanie projektu EURAKLIM predykcyjno±ci¡ zimowego klimatu Eurazji wynika przede wszyst-
kim z tego, »e na tym kontynencie od ok. pocz¡tku XXI wieku cz¦sto zdarzaj¡ si¦ anomalnie chªodne zimy,
pomimo wzrostu ±redniorocznej powierzchniowej temperatury powietrza nad l¡dami. Niedawne badania
wskazuj¡ na to, »e zimowe warunki atmosferyczne w pozatropikalnym obszarze póªkuli póªnocnej zale»¡
od anomalii zasi¦gu lodu morskiego w Arktyce oraz »e anomalie ciepªa oceanicznego silnie wpªywaj¡ na za-
si¦g lodu morskiego w Morzach Nordyckich. Najnowsza praca autora projektu EURAKLIM na podstawie
danych obserwacyjnych z okresu 1982-2005 wskazuje na istnienie statystycznie istotnych zwi¡zków mi¦-
dzy ró»nymi zmiennymi zimowego klimatu Eurazji a obserwowan¡ póª roku wcze±niej temperatur¡ Wody
Atlantyckiej w Morzach Nordyckich. Je±li zale»no±¢ zimowych warunków klimatycznych w Eurazji od let-
nich anomalii temperatury Wody Atlantyckiej w Morzach Nordyckich jako predyktora oka»e si¦ stabilna w
czasie albo je±li jeszcze lepsze oceaniczne predyktory tych warunków zostan¡ odkryte przez EURAKLIM,
mo»na przypuszcza¢, »e wª¡czenie tego predyktora (lub tych predyktorów) do statystycznych systemów
sezonowej predykcji zmienno±ci klimatycznej podniesie skuteczno±¢ tych systemów.

1

Nr rejestracyjny: 2016/21/B/ST10/01446; Kierownik projektu:  dr hab. Paweł Jan Schlichtholz


