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Regionalne

zróżnicowanie wpływu oscylacji

północnoatlantyckiej na reżim rzek

Oscylacja Północnoatlantycka (NAO; the North Atlantic Oscillation) stanowi efekt współdziałania Wyżu Azorskiego oraz Niżu Islandzkiego i jest jednym
z podstawowych regionalnych systemów sterujących, którego wpływ na klimat
zaznacza się zarówno w Europie, północnej Afryce, na Grenlandii, jak również
w Ameryce Północnej, w tym także w Arktyce Kanadyjskiej (Bonsal i in. 2001;
Cullen i in. 2002; Hurrell 1995; Hurrell, van Loon 1997; Marshall i in. 2002; Marsz
2001, 2005; Wanner i in. 2001; Wibig 1999a, b, c; Wibig 2000; Wilby i in. 1997;
www.cgd.ucar.edu). Mechanizm tego zjawiska został wyjaśniony i opisany m. in.
przez H. Wannera i in. (2001) oraz J.W. Hurrella i in. (2002), a także wielu innych
badaczy w opracowaniach poświęconych poszczególnym regionom i wybranym
elementom meteorologicznym. Zainteresowanie związkiem Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) z warunkami hydrologicznymi datuje się od czasu, kiedy został
udokumentowany wpływ NAO na zjawiska klimatyczne. Szczególnie duże znaczenie miały badania i prace, w wyniku których stwierdzono wpływ NAO na opady
oraz temperaturę powietrza (np. Baldi i in. 2003; Chen, Hellstrom 1999; Fowler,
Kilsby 2002; García i in. 2005; Hartley 1999; Kettlewell i in. 2003; Kożuchowski,
Degirmendžić 2002; Marsz 2001; Przybylak i in. 2003; Rodó i in. 1997; Styszyńska
2001; Wibig 2001). Opady i temperatura powietrza są bowiem dwoma najważniejszymi czynnikami meteorologicznymi warunkującymi wielkość odpływu oraz
ewapotranspiracji, czyli dwóch podstawowych elementów bilansu wodnego.
W systemie dynamicznym zlewni opad jest tym elementem, który ulega transformacji w odpływ, zaś temperatura powietrza decyduje o wielkości strat na parowanie. Okresem szczególnie silnego wpływu NAO na warunki meteorologiczne jest
zima. Charakter tego wpływu jest zróżnicowany na poszczególnych obszarach;
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określają go tzw. telekoneksje, czyli współzmienność elementów meteorologicznych na odległych obszarach kuli ziemskiej. Na przykład, w latach o szczególnie
niskim NAO nad północną Europę napływają suche i chłodne masy powietrza,
podczas gdy w tym samym czasie nad Arktykę Kanadyjską, Grenlandię, północną Afrykę, Półwysep Iberyjski wędrują wilgotne masy powietrza, co objawia się
podwyższonymi opadami (Almerza, Lopez 1996).
Celem artykułu jest przegląd dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego wpływu NAO na reżim rzek ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego
zróżnicowania zasięgu wpływu NAO na odpływ oraz charakteru zależności między NAO i odpływem rzek. Wiedza w tym zakresie pozwala na wykorzystanie
wyników badań do szacowania wielkości odpływu w różnych porach roku.

Przegląd wyników badań
W dotychczasowych badaniach wpływu NAO na odpływ skupiano się
głównie na poszukiwaniu zależności pomiędzy wskaźnikiem zimowym NAO
(indeks NAO Hurrella) i wielkością przepływów charakterystycznych: średniego
rocznego, średnich sezonowych oraz średnich miesięcznych. W niektórych opracowaniach uwzględniano także sezonowe przepływy ekstremalne. W większości
badań stosowano mierniki korelacji liniowej. Wielkość analizowanych dorzeczy
była bardzo zróżnicowana.
Obszarami, na których zaznacza się bardzo silny wpływ NAO zarówno
na klimat jak i odpływ są Półwysep Iberyjski oraz Islandia. Na Półwyspie Iberyjskim pozytywna faza NAO zimą powoduje zazwyczaj niższe niż przeciętne
odpływy rzek nie tylko zimą, ale również wiosną i latem (Rodriguez-Puebla
i in. 1998; Stahl i in. 2001; Trigo i in. 2004). Natomiast na Islandii, w latach, kiedy
zimą występuje pozytywna faza NAO, przepływ średni roczny rzek jest wyższy
niż przeciętny; odnosi się to zwłaszcza do rzek położonych w zachodniej części
wyspy (Jónsdóttir i in. 2004; Snorrason 1990).
Na Wyspach Brytyjskich także został stwierdzony wpływ NAO na warunki
hydrometeorologiczne. Stwierdzono istotną, odwrotnie proporcjonalną zależność
między zimowym wskaźnikiem NAO i sumą opadów od czerwca do sierpnia.
Najsilniejsza zależność odnosi się do wschodniej części Szkocji (r = –0,54) oraz Walii
(r = –0,46): im wyższy zimowy wskaźnik NAO, tym suchsze lato (Kettlewell i in.
2003). Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w reżimie hydrologicznym w postaci
głębokich niżówek latem, zwłaszcza rzek na obszarze Anglii i Walii (Wedgebrow i in.
2002; Wilby, Dawson 2000; Wilby i in. 1997). W następstwie zim zdominowanych negatywną fazą NAO odpływ rzek jesienią jest bardzo niski. Udało się określić zależności
pozwalające z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przewidzieć wielkość przepływów
rzek odwadniających regiony Anglii i Walii (Wedgebrow i in. 2002; Wilby 2001; Wilby
i in. 2004). W Szkocji nasilenie pozytywnej fazy NAO objawia się znacznymi przepływami rzek w półroczu zimowym (Stahl i in. 2001). Na obszarze Irlandii natomiast,
po 1975 r. zanotowano znaczny wzrost opadów w marcu i październiku, zwłaszcza
w zachodniej części kraju. Zjawisku temu towarzyszy także wzrost odpływu rzek.
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Zmiany te spowodowane są nasiloną
cyrkulacją zachodnią powietrza, która
znajduje swoje odzwierciedlenie we
wzroście zimowego indeksu NAO
(Kiely 1999).
W północnej Europie przepływy rzek w sezonie zimowym są
skorelowane dodatnio z zimowym
wskaźnikiem NAO, co wiąże się
z występowaniem w tym czasie
znacznych opadów (Hurrell 1995;
Shorthouse, Arnell 1997; Wibig
1999c). Ponadto, jeśli zimą zaznacza Ryc. 1. Wielkość średnich przepływów miesię pozytywna faza NAO, dopływ sięcznych Wisły w zależności od wysokich
wód rzecznych do Bałtyku z obszaru (>1,25; linia ciągła) oraz niskich (< -0,27; linia
przerywana) wartości zimowego wskaźnika
północnej części Półwyspu SkandyNAO (Kaczmarek 2002; zmienione)
nawskiego w skali roku jest wyższy Fig. 1. Mean monthly river discharges of the
niż zwykle; zaś w części południowej Vistula River after highest (>1,25; solid line)
zazwyczaj nie występują susze ani and lowest (< -0,27; dashed line) winter NAO
zimą, ani jesienią (Cyberski 2002; Cy- years (according to Kaczmarek 2002; changed)
berski, Wróblewski 2000; Kettlewell
i in. 2003; Stahl i in. 2001).
W Europie Centralnej zaznacza się wpływ zimowego wskaźnika NAO na
rozkład przepływów w ciągu roku, głównie zaś na intensywność wezbrań wiosennych (Niemen, Bug, Wisła, Warta, Łaba). Przy ekstremalnie niskich wskaźnikach
NAO zimą, możliwość wystąpienia intensywnych wezbrań roztopowych wzrasta (Kaczmarek 2002, 2003). Na przykład, znaczne wezbrania roztopowe Wisły
i Odry występują w następstwie zim charakteryzujących się niskimi wartościami
wskaźnika NAO (ryc. 1). Wpływ ten maleje ku zachodowi (Kaczmarek 2002, 2003;
Stahl i in. 2001). Zachodzi związek NAO z przepływami Warty w kwietniu oraz
sierpniu i wrześniu (Styszyńska 2002). Istnieje także asynchroniczna zależność między wskaźnikiem NAO w miesiącach zimowych a przepływami niektórych rzek
karpackich i Wisły (Sandomierz) w późniejszych miesiącach roku. Jeśli w grudniu
i styczniu występuje silna pozytywna faza NAO, przepływy Skawy i Dunajca
w maju oraz Wisły w sierpniu i wrześniu są niskie. Następstwem pozytywnej fazy
NAO zimą jest zatem niżówka pod koniec lata i na początku jesieni (Limanówka
i in. 2002; Pociask-Karteczka i in. 2002-2003). Daje się także zauważyć związek
przepływów minimalnych Wisłoka i Sanu w półroczu zimowym z zimowym
wskaźnikiem NAO oraz wskaźnikiem SCAND (Pociask-Karteczka i in. 2003).
Na obszarze Europy południowej długotrwałe susze występują wówczas, jeśli zima zdominowana jest pozytywną fazą NAO, co uwidacznia się
w dorzeczach na terenie Rumunii (Stefan i in. 2004). W przypadku Dunaju
istnieje silny związek między indeksem zimowym NAO oraz średnimi przepływami rocznymi, a także średnimi przepływami kolejnych miesięcy w roku

264

Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego

(korelacja asynchroniczna). Zauważono również związek przepływów Dunaju
z ENSO (Rîmbu i in. 2002, 2004). Obserwuje się także wyraźny związek pomiędzy NAO a średnim odpływem rocznym rzeki Arno na Półwyspie Apenińskim.
Stwierdzono, iż w ciągu ostatnich 30 lat XX wieku odpływ Arno zmalał o 30%,
przy jednoczesnym wzroście indeksu NAO. Spadek przepływów średnich sezonu
letniego oraz jesiennego wynosił odpowiednio 30 i 20%. Pozytywnej fazie NAO
zimą towarzyszą niskie przepływy Arno (Menduni i in. 2004).
W przypadku rzek alpejskich dominacja pozytywnej fazy NAO zimą
powoduje, iż możliwości wystąpienia przepływów niższych niż przeciętnie
w półroczu zimowym są niewielkie (Stahl i in. 2001).
Związek NAO z odpływem stwierdzono także w przypadku Tygrysu
i Eufratu. Obszar zasilania tego systemu rzecznego leży w górach Taurus, gdzie
zaznacza się wpływ NAO zarówno na rozkład jak i wielkość opadów; około
90% zasilania Tygrysu pochodzi z tego obszaru. Opady występują głównie zimą
(XII-II). Podczas pozytywnej fazy NAO opady są niższe niż przeciętne, dlatego
też przepływy Tygrysu i Eufratu (XII-IV), które na obszarze Mezopotamii są
rzekami tranzytowymi, są niskie. Zależność między NAO oraz odpływem rzek
jest szczególnie wyraźna w latach, w których występuje nasilenie pozytywnej
bądź negatywnej fazy NAO (Cullen, deMenocal 2000; Heidi i in. 2002).

Wnioski
Przegląd literatury dotyczącej związku Oscylacji Północnoatlantyckiej
z przepływami rzek pozwala stwierdzić, iż zasięg terytorialny wpływu NAO
na warunki hydrologiczne pokrywa się w dużej mierze z zasięgiem wpływu na
warunki meteorologiczne. Trzeba jednak dodać, iż w niektórych przypadkach,
zasięg wpływu na reżim rzek jest znacznie szerszy. Przykładem jest system
dorzecza Tygrysu i Eufratu, gdzie opady w obrębie obszaru źródłowego (góry
Taurus) kształtują reżim na całej długości rzeki, tj. na obszarze, na którym – jak
dotąd – nie udokumentowano wpływu NAO na klimat.
Szczególnie istotne wydaje się stwierdzenie zależności asynchronicznych,
objawiających się związkiem zimowego wskaźnika NAO lub wskaźników NAO
w miesiącach zimowych z przepływami rzek w sezonach następujących po zimie,
tj. wiosną, latem lub jesienią (ryc. 2).
Ma to ogromne znaczenie dla prognozowania wielkości przepływów,
zwłaszcza maksymalnych jak i minimalnych. Zarówno wezbrania, jak i niżówki należą do zjawisk wysokiego ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa,
jak również możliwości odpowiedniego gospodarowania zasobami wodnymi,
dlatego też ważny jest aspekt prognostyczny tych badań. Uzyskane w niektórych opracowaniach wyniki pozwalają na przewidywanie wielkości odpływu
w różnych porach roku z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (Pociask-Karteczka i in. 2003; Rimbu i in. 2004; Wilby 2001; Wilby i in. 2004; Wedgebrow
i in. 2002). Okres ten można wydłużyć, bowiem istnieją także metody pozwalające
prognozować wielkość zimowego wskaźnika NAO (Rodwell i in. 1999; Haarsma
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Ryc. 2. Model związku NAO w sezonie zimowym z przepływami w kolejnych sezonach roku
Fig. 2. Model of relationship between the winter NAO and river discharges in following
seasons of the year

i in. 2000). Jest to jednak dość trudne, bowiem mechanizmy odpowiedzialne za
jego zmienność są bardzo złożone, skomplikowane, wielkoprzestrzenne i obejmują
szeroki zakres interakcji – głównie między oceanem i atmosferą.
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Summary
The river runoff has a particular significance in the geographic environment.
It is representative of both precipitation and snowmelt, thereby combines temperature and precipitation variations. On the other hand, the river runoff has direct impact
on numerous anthropogenic activities; particularly the extreme river discharges have
a considerable importance from the perspective of droughts and flood threats. The North
Atlantic Oscillation (NAO) is one of the most important patterns controlling atmospheric
circulation variability over the Northern Hemisphere (NH). While the influence of the
NAO on the climatic conditions of the Atlantic basin have been substantially discussed
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in many publications, relatively little attention has been paid to the NAO and river runoff indirect connections. The primary focus of this paper is to summarize present day
accomplishments in research on the relationship between the NAO behavior and the
river runoff. Of particular interest are:
– the regional extent of the NAO influence,
– principal results of the investigations,
– regional synthesis on river sensitivity to the variability in the NAO,
– potential possibilities in employment of the winter NAO conditions in early warning
system for drought/flood.
At the end of the paper, the list of references is presented, thereby the interested
reader is encouraged to pursue in details research discussed herein.
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