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Дослідження гідрометеорологічного режиму Антарктиди і його впливу на 

циркуляцію атмосфери, починаючи з середини минулого століття, проводяться 

вченими багатьох країн під егідою Всесвітньої метеорологічної організації. 

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті світовим гідрометеорологічним 

науковим співтовариством, залишається ще багато нез'ясованих питань щодо 

особливостей структури великомасштабних атмосферних процесів і чинників, 

що їх визначають. У порівнянні з Північною півкулею циркуляційні атмосферні 

процеси в Південній півкулі вивчені недостатньо. Тому 

дослідженняїхособливостей в досить великому секторіпівкулі, в 

центріякогорозташовуєтьсяукраїнськаантарктичнастанціяАкадемікВернадський
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, є актуальним, особливо 

якщоврахуватизначнізмінирегіональногокліматуАнтарктичногопівострова у 

другійполовиніминулогостоліття. 

Зміну клімату в Південній полярній області пов'язують передусім зі 

зміною в атмосферній циркуляції. Дослідження тропосферної циркуляції стали 

пріоритетними упродовж останніх десятиліть у зв'язку з тим, що вона в цілому 

пояснює сучасну мінливість клімату на різних часових масштабах. 

Найбільш інтенсивне потепління в Південній півкулі зареєстроване в 

районі Антарктичного півострова, де розташовано найбільша кількість 

працюючих станцій в межах Південної полярної області (ППО). 

Кліматичні особливості в Південній півкулі більшою мірою формуються 

під впливом Антарктиди. Особливостіцього континенту 

визначаютьсяйогонавколополюснимположенням, великими 

абсолютнимивисотами і властивостямисніжно-льодяноїповерхні. 

Сукупністьцих умов призводить до неповторногонідебільше на 

земнійкуліпоєднаньгеографічних умов, атмосферноїциркуляції і 

сонячноїрадіації–чинників, підвпливомякихформуєтьсяклімат[1].  

В результаті сильного вихолодження в центрі материка створюється зона 

підвищеноготиску– Антарктичний антициклон. 

ВінвизначаєприродніумовиЦентральноїАнтарктиди.В областіантарктичного 

антициклону спостерігаютьсявітрисхідноїскладової, а в циклоні – західною. 

Південнийполярний антициклон –цеявище, щоперіодичноповторюється, 

підкоряєтьсябільшійчастинізакономірностей, властивих системам 

високоготиску. Антициклони в 60-70% випадківзосереджені над 

східноюАнтарктидою. Антарктичний антициклон – цемінлива і 

нестійкаособливістьциркуляціїатмосфери Антарктики[2]. 

Цікавірезультатизіставленнясередніхполівтиску і їханомалій за 

данимиреаналіза NCEP/NCAR. Визначено, що в помірних широтах 

Південноїпівкулііснуєбільшевираженезахідно-східнеперенесення, ніж в 

північнійпівкулі, з поясом низькоготискувздовж 60-70° півд.ш., 
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причомупівнічначастинаАнтарктичногопівострова (Земля Грейама) 

розташовується в зонійоговпливу. За данимиреаналіза, усередненим за 1960-

1990 рр., у січні в тропічнійзоніпівденноїпівкулівиражені три 

центрипідвищеноготиску з центральною ізобарою 1020 гПа, а в 

червніАтлантичний максимум з'єднується з Індійським, 

причомуякщосереднійтискзалишаєтьсятим же, то 

площамаксимумівзначнозменшується[2]. 

В попередніх дослідженнях виявлено основні особливості статистичної 

структури полів геопотенціальних висот ізобаричних поверхонь 925, 850, 500 і 

200 гПа в Західному секторі Південної півкулі. Встановлена двохфазна 

осциляція, що характеризує взаємозв'язок вихровий компоненти в західно-

східному перенесення між південними акваторіями Тихого і Атлантичного 

океанів. Показано особливості часової мінливості великомасштабних 

компонент циркуляційних процесів в атмосфері в другій половині ХХ століття 

[3]. Також Мартазіновою В.Ф. та інш. [4]досліджено зміни тропосферної 

циркуляції західного сектора Антарктики та визначена локалізація центрів дії 

атмосфери й їх зміщення між десятиріччями з 1971 р. по 2007 р. 

Тоді, як для наших дослідженьдинаміки великомасштабних 

циркуляційних процесів над Антарктичним півостровом були використані 

вихідні дані масиву Era-intherim за 2000-2018 роки середньомісячних значень 

приземного атмосферного тиску, шаг сітки 2,5×2,5о [5].Даний сектор, 

обмежений широтами від 80° півд.ш. до 50° півд.ш. і меридіанамивід 10° зах.д. 

до 110° зах.д. У зазначений сектор увійшлипівденначастинаАтлантичного 

океану, східначастина Тихого океану і частинаАнтарктиди з 

Антарктичнимпівостровом, морями Беллінсгаузена і Уедделла. 

На рис. 1представлено поле середніхзначень атмосферного тискувсічні. Як 

видно, над морями Уедделла и Беллінсгаузенаспостерігаються два 

кліматичнихциклонипівденноїполярноїобласті. Однакможнабачити, що циклон 

над морем Уедделлабільшвиразний, тиск в якомудосягає 986,0 гПа. Над 
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південно-східноючастиноюАнтарктичногопівостровапростежується слабо 

вираженийбаричнийгребінь континентального антициклону. 

 

 
Рис. 1 Поле середніхзначень атмосферного тискувсічні 

 

На рис. 2 представлено поле середніхзначень в квітні. Треба відмітити, 

щокліматичніциклони над морями Беллінсгаузена та Уедделлапосилюються, а 

такожбаричнийгребінь, якийспостерігається над південно-

східноючастиноюАнтарктичногопівостровустаєбільшвиразним, 

щопов’язанопосиленням континентального антициклону та адвекцією 

холодного повітря. 
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Рис.2 Поле середніхзначень атмосферного тискувквітні 

 

У липні (рис. 3) зональний розподіл ізобар розповсюджується і охоплює 

більшу частину регіону, що пов’язано з посиленням західно-східного переносу 

у зимовий період, тому циклони трохи зміщується в більш високі широти 

особливо над морем Уедделла, а циклон моря Беллінсгаузена охоплює більшу 

частину Антарктичного півострову і формує відповідні погодні умови над ним, 

збільшення швидкості вітру та опадів. Треба відмітити, 

щоконтинентальнийгребіньвисокоготиску над південно-

східноючастиноюАнтарктичногопівостровазникає, але 

утворюєтьсянезначнийгребіньсубтропічного максимуму над 

північноючастиноюАнтарктичногопівострова.  

Восени (рис. 4) структуру ізобар схожа з полем тиску у квітні. 

Простежуєтьсянаявністьслабкого гребня континентального антициклону над 

південно-східноючастиноюАнтарктичногопівострова. Такожслідзазначити, що 

у жовтнікліматичніциклонидосягаютьнайбільшогопоглиблення: Беллінсгаузена 

– 984 гПа та Уедделла – 978 гПа. 

 

 
 

Рис. 3 Поле середніхзначень атмосферного тискув липні 
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Подалірозглянемоособливостіполівсередніхквадратичнихвідхилень 

приземного атмосферного тиску. Поля середніхквадратичнихвідхилень, як 

відомохарактеризуютьмінливістьвипадкових величин. В якості прикладу 

розглянемо поля мінливості для центральнихмісяців основнихсезонів(рис. 5, 6).  

 
 

Рис. 4 Поле середніхзначень атмосферного тискувжовтні 

 

У січні (рис. 5) над морями Беллінсгаузена та Уедделла розташовуються 

значні області максимальної мінливості, що досягають 5 гПа, які пов’язані з 

формуванням в цих районах кліматичних циклонів, положення яких добре 

узгоджується з картами середніх значень атмосферного тиску. У 

північнійчастинірегіонурозташовується область 

незначнихзначеньсередніхквадратичнихвідхилень. 
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Рис. 5 Поле середньоквадратичнихвідхилів атмосферного тиску в січні 

 
 

Рис. 6 Поле середньоквадратичнихвідхилів атмосферного тиску в липні 

 

В липні (рис. 6) спостерігається значне збільшення значень середніх 

квадратичних відхилень полів тиску, особливо над кліматичним циклоном, що 

формується над морем Уедделла, досягаючи 8,4 гПа і пов’язано зі значними 

коливаннями тиску в його центрі саме в зимовий період. 
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