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ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТЕЛЕКОНЕКЦІЙ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ
НА РЕЖИМ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Представлені результати аналізу та оцінки режиму атмосферних опадів у зимовий сезон для території України за даними місячної кількості опадів по 30-ти
станціях України за період 1976-2005 рр. та їх зв’язок з Північно-Атлантичним
(NAO) та Північно-Морським Каспійським (NCP) коливаннями. Встановлено тісний лінійний кореляційний зв’язок між розподілом опадів по території
України у зимовий сезон з основними телеконекціями Північної півкулі.
Ключові слова: телеконекція, Північна півкуля, атмосферні опади, індикатори
кліматичної мінливості.

ВСТУП
Складність і неоднозначність зв’язків у кліматичній системі, постійна еволюція її компонентів з різною інерційністю є причиною багатьох кліматичних
змін, які на сьогодні визнані однією з головних небезпек для планети Земля у
ХХІ столітті [15, 22, 26, 37]. Глобальне потепління клімату, яке розпочалося
в минулому столітті, продовжується ще з більшою інтенсивністю і зараз [6-9,
18, 29, 31, 36].
Кліматичні умови постійно змінюються. Особливо це стало відчутно наприкінці ХХ-го та на початку ХХІ століть в зростанні глобальної температури повітря та в збільшенні випадків кліматичних аномалій [1-5, 24, 35]. У сучасних
просторово-часових розподілах багатьох метеорологічних величин та гідрометеорологічних параметрів простежуються істотні варіації, які переважна більшість вчених на сьогодні вважають проявом змін клімату [7, 8, 19]. Незважаючи
на те, що найяскравіше вони простежуються для часового ряду середньої глобальної температури, в останні роки багато уваги приділяється також і зміні режиму опадів над різними регіонами Земної кулі [5, 24, 31, 36].
Як відомо, формування багатьох кліматичних полів на території України залежить від північно-атлантичних та європейсько-середземноморських макропроцесів [13, 21, 23, 25-28, 30, 34, 35, 38].
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У 1989 році групою вчених [32, 34, 35, 38] було виявлено новий режим аномальної атмосферної циркуляції над територією ЄвропейськоСередземноморського регіону – Північно-Морське Каспійське коливання
(ПМКК) або North Sea Caspian Pattern. Їх пропозиція була заснована на ефекті діполя, який вони виявили між Алжиром та Каїром в середньобагаторічних
значеннях геопотенціальної висоти ізобаричної поверхні 500 гПа. Пізніше за
допомогою методу лінійної кореляції були визначені основні центри (полюси)
даного типу мінливості. Виявилося, що один центр локалізований над акваторією Північного моря, а другий – над північною частиною Каспійського моря.
Оскільки територія України розташована досить близько до одного з полюсів
коливання, то даний тип мінливості представляє для нас особливий інтерес,
і багато в чому визначає величину аномалій температури, особливо на півдні
країни і над акваторією Чорного і Азовського морів [33-35, 38].
Оскільки Північно-Морське Каспійське коливання є індикатором кліматичної мінливості, треба було з’ясувати, чи має вплив це коливання на формування
опадів на території України, оскільки науковці стверджують, що воно, в основному, впливає на формування температурного режиму Східно-Європейського
регіону.
Крім ПМКК важливою характеристикою макромасштабної циркуляції атмосфери в Північній півкулі є Північно-Атлантичне коливання (ПАК). Як свідчать результати досліджень [16, 23, 25, 27, 28, 30, 32], ПАК виражено в усі сезони року і проявляється на масштабах від декількох діб до декількох століть.
У додатній фазі Ісландський мінімум та Азорський максимум добре розвинені, градієнти тиску між ними збільшені, зональна циркуляція посилена.
У від’ємній фазі відбувається ослаблення зональних та посилення меридіональних процесів. При зміні фази ПАК (зміні знака індексу) циркуляція атмосфери в Атлантико-Європейському регіоні істотно змінюється [13, 16]. Особливо сильні зміни відбуваються в зимовий період у тому випадку, якщо значення
індексу ПАК до і після зміни фази досить великі (більше 1-2 за абсолютною величиною). Перехід від додатної на від’ємну фазу ПАК часто пов’язано з формуванням блокуючих режимів в атмосфері, вивченню яких присвячена велика
кількість робіт [17, 19-21].
Оскільки атмосферна циркуляція є головним проявом зміни клімату, тому
що охоплює всі складові погодних умов [10, 14], представляє інтерес дослідити вплив саме цього кліматоутворювального фактора на формування полів атмосферних опадів на території України в зв’язку з глобальними кліматичними змінами.
Метою даної статті є визначення впливу основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів по території України у зимовий сезон з застосуванням фізико-статистичного підходу.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для дослідження взаємозв’язків між кліматичними параметрами в західній
частині Євразійського материка використовувалися ряди місячних сум опадів
(грудень, січень, лютий) по 30-ти метеорологічних станціях України, рівномірно розташованих по її території, кліматичні індекси NAO та NCP за період
1976-2005 рр. Реалізація поставлених задач проводилася з застосуванням компонентного та кореляційного аналізу, а також методів дослідження статистичної структури нестаціонарних часових рядів [11, 12].
Поля метеорологічних величин, що розглядалися, формуються під впливом атмосферних процесів різних масштабів. Компонентний аналіз дав змогу здійснити
параметризацію кліматичних полів опадів, тобто виразити їх за допомогою декількох некорельованих параметрів, які лінійно зв’язані з компонентами випадкового
вектора і утримують основну інформацію про поля, що досліджуються.
В основі розв’язання задачі стиску вихідної інформації лежало лінійне ортогональне перетворення вихідного поля (1) у базисі власних векторів матриці кореляції
 x1 j 
 x2 j 
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Отже, першим етапом цієї задачі було визначення власних значень та власних векторів матриці кореляції. Для цього використовували матричне рівняння
повної проблеми власних значень вигляду
,
				 RxWi = λiWi

(2)

де Rx – 30-ти вимірна матриця кореляції, λi – власне значення матриці кореляції, Wi – i -тий ортонормований власний вектор.
Розв’язання повної проблеми власних значень дало змогу отримати власні
значення та власні вектори матриці кореляції.
Властивість ортогональності власних векторів дає можливість розглядати сукупність власних векторів як базис n-вимірного евклідового простору R n та шукати розкладання вектора DX j у цьому базисі. Вектор DX j являє собою метеорологічний об’єкт, в нашому випадку це поле місячної кількості опадів. Необхідно здійснити розклад вектора DX j у деякому ортогональному базисі таким чином, щоб отримати вектор меншого розміру, в котрому би залишалися всі основні
фізичні властивості вихідного вектора, тобто поля. Лінійне перетворення (3) дозволило отримати вектор ортогональних компонент Z j :
				

W ′DX j =
Zj .

(3)
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Відомо, що дисперсія σ Zi i-тої складової вектора ортогональної компоненти дорівнює i-му власному значенню і декілька перших власних значень матриці кореляції завжди складають більшу частину сумарної дисперсії випадкового поля. Це означає, що основні властивості об’єкта вичерпуються відповідним числом перших k ортогональних компонент Z i (головних). Вони і містять найбільш суттєву інформацію про структуру метеорологічного поля, що
досліджується [11].
Щоб знайти кількість головних компонент k, була визначена частка η k сумарної дисперсії випадкового поля (η k ≥ 70%), яка відповідає найбільш макромасштабним його особливостям.
Оскільки справедливим є співвідношення
2

n

σ Z2i
∑=

n

λi tr K x ,
∑=

(4)

				 =i 1 =i 1

то, очевидно, число η k визначається як
k

=
ηk

∑λ
i =1

i

tr K x

⋅ 100% .

(5)

				
Цей метод багатовимірного статистичного аналізу дозволив отримати часові ряди головних компонент місячної кількості опадів, які у подальшому використовувалися для дослідження взаємозв’язків між полями опадів на території України у зимовий сезон та основними індикаторами кліматичної мінливості Північної півкулі.
На наступному етапі за допомогою кореляційного аналізу [12] було проведено дослідження статистично значущих зв’язків між Північно-Морським
Каспійським коливанням, Північно-Атлантичним коливанням та головними
компонентами, які є узагальненими характеристиками атмосферних опадів для
всієї території України.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За допомогою компонентного аналізу була здійснена параметризація випадкових полів місячної кількості опадів, тобто кліматичні поля були представлені за допомогою декількох некорельованих параметрів, які лінійно зв’язані з
компонентами випадкового вектора і утримують основну інформацію про поля
опадів, що досліджуються.
В табл. 1 представленні результати реалізації повної проблеми власних значень матриці кореляції і наведені як власні значення матриці кореляції місячної
кількості опадів, так і їх частка (%) у сумарній дисперсії поля опадів.
Як випливає з табл. 1, власні значення відповідають всім властивостям,
яким повинні відповідати власні значення матриці кореляції [11].
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Таблиця 1

Внесок (%) власних значень матриці кореляції місячної кількості опадів
Місяць

λὶ / %
λ1

%

λ2

%

λ3

%

λ4

%

λ5

%

…

λ30

%

Грудень

16,8

56,0

2,7

9.1

1,7

5,7

1,1

3,5

0,8

2,8

…

0,08

0,3

Січень

17,3

57,8

4,1

13,8

1,5

4,9

0,5

1,7

0,5

1,6

…

0,1

0,3

Лютий

15,0

50,1

3,2

10,7

3,1

10,4

1,2

4,0

0,5

1,7

…

0,1

0,4

Як свідчать дані, у січні перші два власні значення вичерпують 71,6% сумарної дисперсії поля, у грудні та лютому – перші три (відповідно 70,8% і
71,2%). Тому для опису атмосферних опадів у зимовий період треба враховувати саме таку кількість власних значень, які складають більше 70% сумарної
дисперсії поля місячної кількості опадів.
По кількості власних значень була визначена кількість власних векторів матриці кореляції, які у подальшому були використані в якості базису евклідового простору для отримання системи ортогональних компонент [11].
Як випливає з табл. 1, розкладання випадкових векторів у базисі власних
векторів матриці кореляції місячної кількості опадів привело до їх ортогоналізації та перерозподілу сумарної дисперсії координат вихідних векторів. За умови більше 70% сумарної дисперсії поля опадів для всієї території України у січні треба враховувати дві, у грудні та лютому – три головні компоненти, в яких
залишаються всі основні фізичні властивості об’єкта, що досліджується.
В якості прикладу на рис. 1 представлені часові ряди першої головної компоненти місячної кількості опадів зимового сезону.
Як випливає з рис. 1, у січні та лютому з початку 90-х років спостерігається тенденція на збільшення кількості опадів на всій території України; у грудні – навпаки. Крім того, міжрічна мінливість опадів має довгоперіодну складову – 3-5 років у грудні та лютому і 5-9 років – у січні.
Враховуючи перевагу циркуляційного фактора у формуванні атмосферних
опадів на території України у зимовий сезон, за допомогою кореляційного аналізу було проведено дослідження лінійних зв’язків між місячною кількістю
опадів (головні компоненти) та основними індикаторами кліматичної мінливості Північної півкулі – Північно-Морським Каспійським коливанням (індекс
NCP) і Північно-Атлантичним коливанням (індекс NAO).
Кількісною мірою інтенсивності ПМКК виступає спеціальний кліматичний
індекс NCP, за значеннями якого визначають і фазу осциляції. Характеризуючи від’ємну фазу ПМКК, можна відзначити наступні процеси: відбувається активізація циклонічної діяльності над західним полюсом ПМКК, а саме посилення західного переносу над Центральною Європою і прояв антициклонічної
активності над східним полюсом ПМКК, що проявляється у формуванні східного переміщення повітряних мас над районами Грузії та Вірменії. Ці проце15
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а)

б)

в)
Рис. 1. Перша головна компонента місячної кількості опадів:
а) грудень; б) січень; в) лютий.

си призводять до збільшення південно-західної аномальної циркуляції по напрямку до Балкан.
В момент додатної фази ПМКК відбувається перебудова баричних утворень:
в районі західного полюсу ПМКК спостерігається посилення антициклонічної
циркуляції (Центральна Європа) і збільшення циклонічної активності в районі
західного полюсу ПМКК, що тягне за собою формування північно-східного переносу повітряних мас на Центральну Європу. Для додатної фази найбільш характерне переважання меридіональної циркуляції з північною складовою, що
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призводить до виникнення від’ємних аномалій у полі приземної температури повітря по всій Східній Європі та на сході Середземномор’я, на Близькому
Сході, в Малій Азії, Кавказькому регіоні та в південному Поволжі. В цей час
в районі Британських островів і півдня Скандинавії формується окрема зона з
додатною аномалією температури. В момент від’ємної фази коливання, циркуляційні умови змінюються на протилежні [34, 35, 38].
Для з’ясування наявності статистично значущих взаємозв’язків між ПМКК
та розподілом атмосферних опадів на території України за допомогою кореляційного аналізу були отримані парні коефіцієнти кореляції між рядами головних компонент місячної кількості опадів та індексів Північно-Морського Каспійського коливання (NCP). Коефіцієнти кореляції приймалися статистично
значущими на рівні значущості α = 0,10. За цих умов критичне значення критерію Стьюдента tкр (0,10; 30) = 1,70.
В табл. 2 представлені вірогідні коефіцієнти кореляції та фактичні значення критерію Стьюдента для взаємозв’язків ПМКК (NCP) та місячної кількості
опадів (перші дві головні компоненти).
Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції (rxy) та значення критерію Стьюдента (tr)
(NCP – головна компонента місячної кількості опадів)

Місяць (перша головна компонента – z1, друга головна компонента – z2)
Місяць
(NCP)

12

01

02

rxy

tr

rxy

tr

rxy

tr

01

−

−

-0,59 (z1)

4,96

−

−

02

−

−

−

−

-0,36 (z1)

2,19

05

−

−

-0,55 (z1)

4,21

−

−

08

−

−

−

−

-0,34 (z2)

2,04

11

−

−

-0,42 (z1)

2,72

−

−

12

-0,58 (z1)

4,66

0,38 (z2)

2,43

−

−

Як випливає з табл. 2, була знайдена статистично значуща (в основному
обернена лінійна) взаємодія між атмосферними опадами зимового сезону на
території України та Північно-Морським Каспійським коливанням.
В табл. 3 представлені статистично значущі взаємозв’язки між часовими рядами ПАК та головними компонентами місячної кількості опадів зимового сезону. Вірогідність результатів складає 90%.
Як випливає з табл. 3, формування опадів на території України у зимовий
сезон статистично значуще залежить від стану Північно-Атлантичного коливання, вираженого індексом NAO. Парні коефіцієнти кореляції вказують на
тісний лінійний (прямий та обернений) кореляційний зв’язок між ними в залежності від місяця зимового сезону.
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Таблиця 3

Коефіцієнти кореляції (rxy) та значення критерію Стьюдента (tr)
(ПАК – головна компонента місячної кількості опадів)
Місяць
(ПАК)

Місяць (перша головна компонента – z1, друга головна компонента – z2)
12

01

02

rxy

tr

rxy

tr

rxy

tr

01

−

−

-0,37 (z1)

2,27

−

−

02

−

−

-0,39 (z1)

2,50

-0,37 (z1)

2,31

03

−

−

−

−

-0,45 (z1)

3,06

06

−

−

0,43 (z2)

2,82

0,43 (z2)

2,82

07

-0,50 (z2)

3,53

0,52 (z1)

3,84

−

−

10

−

–

−

−

0,39 (z2)

2,49

0,42 (z2)

2,76

11

Для дослідження статистичної структури атмосферних опадів
часові ряди

головних компонент розглядалися як сума детермінованої X ( t ) і випадкової
X 3 ( t ) компонент [12]. У свою чергу, детермінована компонента складається з
тренду X 1 ( t ) і періодичної компоненти X 2 ( t ) , яка відбиває річний хід процесу X ( t ) :
			

X (t ) = X1 (t ) + X 2 (t ) + X 3 (t ) .

(6)

Детермінована основа випадкового процесу вилучалася шляхом фільтрації
(згладжування) вихідного часового ряду головної компоненти місячної кількості опадів.
Використовувалося ковзне осереднення, яке у загальному вигляді може
бути зображене таким чином [12]:
k+

			

n


1 2
X ( tk ) = ∑ α i X ( ti ) ,			
n i= k − n

де α i – ваговий множник;

(7)

2

n

– кількість точок, по яких проводилося згладжу-

n
n
n
вання; k =
N ′ N ( n − 1) ; N – кількість членів ряду.
1 + ;2 + ;; N ′ + ; =
2
2
2
В рівності (7) приймали α i = 1 ∀ i = 1, n і оператор згладжування визначав

просте ковзне осереднення, в якому вага всіх точок, котрі приймають участь

n
n
при розрахунках середнього значення на інтервалі  k − ; k +  , однакова.
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Як відомо, багаторічні змінення характеру кліматоутворювальних факторів
приводять до виникнення трендів, тобто однонаправлених змін метеорологічних величин протягом тривалого часу. Тому на наступному етапі дослідження були отримані згладжені часові ряди головних компонент місячної кількості опадів та індексів NCP та NAO.
На основі отриманих результатів (табл. 2 та табл. 3) були побудовані відповідні графіки тих згладжених рядів, для яких зв’язок параметрів виявився статистично значущим.
В якості прикладів на наступних рисунках наводяться сумісні згладжені
ряди першої головної компоненти місячної кількості опадів у січні та індексу
NCP (рис. 2) і першої головної компоненти місячної кількості опадів у січні та
індексу NAO (рис. 3).

Рис. 2. Згладжені часові ряди першої головної компоненти (z1) місячної кількості опадів
(січень) та індексу NCP (січень)

Рис. 3. Згладжені часові ряди першої головної компоненти (z1) місячної кількості опадів
(січень) та індексу NAO (січень)
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Місячна кількість опадів у січні на території України, що визначається першою головною компонентою, має періодичність близько 5-ти років (рис. 2).
У цей період дослідження переважала додатна фаза – в районі західного полюсу ПМКК спостерігалося посилення антициклонічної циркуляції (Центральна Європа) і збільшення циклонічної активності, що призвело до формування північно-східного переносу повітряних мас на Центральну Європу. Це визначає переважання меридіональної циркуляції з північною складовою. Аналіз
сумісних графіків вказаних кліматичних характеристик вказує на тісний лінійний обернений кореляційний зв’язок у цих складових.
Як випливає з рис. 3, у січні переважала додатна фаза Північно-Атлантичного
коливання, що сприяло розвиненню Ісландського мінімуму та Азорського максимуму, що посилювало зональну циркуляцію і це підтверджує зв’язок глобального західного переносу помірних широт з формуванням опадів на території України у цей період року.
ВИСНОВКИ
1. Результати дослідження впливу основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів по території України наприкінці ХХ-го та на початку
ХХІ-го століть, яке проведено за багаторічними даними, свідчать про неоднозначність цих процесів у різні пори року.
2. За допомогою компонентного аналізу здійснена параметризація випадкових полів місячної кількості опадів по 30-ти станціях України за період 19762005 рр. Багаторічні поля були представленні двома (трьома) некорельованими параметрами (головними компонентами), що лінійно зв’язані зі складовими
вихідного вектора і тому є узагальненими характеристиками атмосферних опадів у зимовий сезон для всієї території України. За умови η k ≥ 70% у січні перші два власні значення (два власних вектора і дві головні компоненти) вичерпують 71,6% сумарної дисперсії поля опадів, у грудні та лютому – перші три
(відповідно 70,8% и 71,2%).
3. Аналіз часових рядів головних компонент дозволив визначити міжрічну
мінливість з довгоперіодною складовою – 3-5 років у грудні та лютому і 5-9 років – у січні. Крім того, починаючи з 90-х років спостерігається тенденція на зростання кількості опадів на території України у січні та лютому; у грудні – навпаки.
На нашу думку, ця тенденція збережеться до 2020 року.
4. Вплив Північно-Морського Каспійського коливання (ПМКК) на формування опадів зимового сезону на території України має тісний (в основному
обернений) лінійний кореляційний зв’язок і лише стан ПМКК у грудні вказує
на прямий кореляційний зв’язок з режимом опадів у січні на території нашої
країни.
5. Значення парних коефіцієнтів кореляції вказують на статистично
значущий (Р = 90%) тісний лінійний (прямий та обернений) кореляційний
20

ISSN 2303-9914

Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22, вип. 1

зв’язок між місячною кількістю опадів на території України у зимовий сезон з
Північно-Атлантичним коливанням.
6. У центральний місяць зимового сезону переважала додатна фаза
ПМКК – в районі західного полюса ПМКК (акваторія Північного моря) спостерігалося посилення антициклонічної циркуляції і збільшення циклонічної
активності, що призвело до формування північно-східного переносу повітряних мас на Центральну Європу.
7. Статистична структура часового ряду індексу NAO у січні вказує на переважання додатної фази Північно-Атлантичного коливання у цей період, що
сприяло розвиненню Ісландського мінімуму та Азорського максимуму, а така
ситуація призводить до посилення зональної циркуляції.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКОНЕКЦИЙ СЕВЕРНОГО
ПОЛУШАРИЯ НА РЕЖИМ ОСАДКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ
Резюме
Представлены результаты анализа и оценки режима атмосферных осадков
в зимний сезон для территории Украины по данным месячных сумм осадков на 30-ти станциях Украины за период 1976-2005 рр. и их связь с СевероАтлантическим (NAO) и Северо-Морским Каспийским (NCP) с колебаниями
Установлена тесная линейная корреляционная зависимость между распределением осадков по территории Украины в зимний сезон с основными телеконекциями Северного полушария.
Ключевые слова: телеконекция, Северное полушарие, атмосферные осадки,
индикаторы климатической изменчивости.
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15 Lvivska St., Odessa, Ukraine, 65016
nelj11072004@rambler.ru

INFLUENCE OF MAIN TELECONNECTIONS OF THE NORTH
HEMISPHERE ON REGIME OF PRECIPITATION ON THE
TERRITORY OF UKRAINE
Abstract
Problem Statement and Purpose. Since the atmospheric circulation is the main
manifestation of climate change as covering all components of weather conditions is
of interest to investigate the effect of this constitutive of climate factor on the formation fields of precipitation in the Euro-Mediterranean region due to global climate
change. The purpose of this article is to determine the impact of major Northern
Hemisphere teleconnections the regime of precipitation on the territory of Ukraine
in the winter season using physical-statistical approach.
Data & Methods. To study the relationship between climate parameters in the
western part of the Eurasian continent used series of monthly sums of precipitation
(December, January, February) at 30 weather stations Ukraine, evenly spaced on
its territory, climate NAO index and climate NCP index for the period 1976-2005.
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The implementation of tasks using the component and correlation analysis, research
methods and statistical structure of non-stationary time series.
Results. Results of the study impact of major Northern Hemisphere teleconnections
on precipitation regime on the territory of Ukraine in the late twentieth and early
twenty-first centuries, which made for long-term data indicate ambiguity of these
processes in different seasons.
With component analysis performed random fields parameterization monthly rainfall in 30 stations of Ukraine for the period 1976-2005 years. Perennial field were
presented two (three) uncorrelated parameters (major components) linearly connected components of the original vector and therefore are generalized characteristics of
rainfall during the winter season for the whole territory of Ukraine. Provided ≥ 70%
in January, the first two eigenvalues (two eigenvectors and two major components)
71.6% of the total exhaust dispersion field precipitation in December and February –
the first three (respectively 70.8% and 71.2%).
Time Series Analysis Principal Component possible to determine the interannual
variability of component long-time – 3-5 years in December and February and 5-9
years – in January. Also since the 90s trend to increase rainfall in Ukraine in January
and February; in December – on the contrary. We believe that this trend will continue
until 2020.
The impact of the North Caspian Marine fluctuations (PMKK) on the formation of
precipitation winter season in Ukraine has close (mainly inverse) linear correlation
and only state in December PMKK sees a direct correlation with the regime of precipitation in January in our countries.
The value of pair correlation coefficients indicate statistically significant (P = 90%)
tight line (direct and inverse) correlation between monthly rainfall in Ukraine in the
winter season with the North Atlantic oscillation.
In the central month of the winter season dominated by the positive phase PMKK –
in the western pole PMKK (waters of the North Sea) was observed strengthening
anticyclonic circulation and increased cyclonic activity that resulted in a northeast
movement of air masses in Central Europe.
The statistical time series structure NAO index in January indicates a predominance
of positive phase of the North Atlantic oscillation in this period, which contributed
to expansion of the Icelandic low and the Azores high, and this situation leads to
increased zonal circulation.
Keywords: teleconnection, Northern Hemisphere, precipitation, climatic variability
indicators.
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