
Jäämeren alati muuttuva jääpeite

Mediassa kiertää sitkeästi uutisia, joissa kerrotaan Pohjoisen Jäämeren jääkenttien nopeasta
sulamisesta. On totta, että kesällä 2007 poikkeuksellisten tuulien vallitessa suuret määrät jäätä
ajautui Atlantille sulaakseen aikanaan, mutta näin on tapahtunut ennenkin. 

Japanin ilma- ja avaruustutkimuksen keskus on ylläpitänyt kesäkuusta 2002 lähtien tarkkoihin
satelliittitutkimuksiin perustuvaa tilastoa jääkenttien laajuudesta. Loppukesästä 2007
jääkentän laajuus oli huvennut mittausjakson aikaiseen minimiin. Myös USA:n NASA
ilmoitti tuolloin jääkenttien huvenneen. Seuraavana vuonna  (oranssi viiva) jäätä oli
huomattavasti edellisvuotta enemmän: Sama kasvava trendi on jatkunut myös tänä vuonna
(punainen käyrä), kuten uusin jään laajuutta kuvaava käyrästö osoittaa. 

Jäätilanteen kehittymisestä kiinnostuneet voivat seurata käyrästön päivittymistä osoitteessa:
http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm 

Toinen jääkenttien laajuuden vaihtelua kuvaava käyrä (alla) kertoo vuosittaisesta vaihtelusta
jatkumona. Havaitaan, että kesän 2007 “ennätysmäistä” minimiä seurasi vuonna 2008
jääkentän laajuuden talviaikainen kasvu. Tämä voidaan ymmärtää johtuvan edellisen kesän
laajojen jäästä vapaiden merialueiden nopeasta uudelleen jäätymisestä kylmien tuulien
vaikutuksesta. 

On syytä korostaa, että tilastot eivät suinkaan kerro yhtenäisen jääkentän laajuudesta, vaan 
jääkentän levinneisyys saadaan laskemalla yhteen kaikki vähintään 15 % jäätä sisältävät
pisteet. Todettakoon, että myös NASA käyttää samaa yli 15%:n periaatetta jääkentän
levinneisyyttä tilastoitaessa. NASAn aineisto kattaa japanilaiseen verrattuna huomattavasti
pidemmän mittaussarjan, mutta aineisto ei päivity yhtä usein.

Haettaessa mahdollisia selityksiä viimevuosikymmenten jääkadolle ja sen nykyiselle
toipumiselle, yksi varteenotettava selitys löytyy merivirroista ja tuulista. On havaittu, että

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm


suurimman kadon aikana jään reunat pirstoutuivat ja runsaasti jäitä ajautui Atlanttiin.
Tällaisen häiriön syynä olisi voinut olla Tyynenmeren oskillaation (engl. Pacific Decadal
Oscillation = PDO) nimellä tunnettu noin 20-30-vuoden sykli, jonka tiedetään vaikuttavan
pohjoisten alueiden säihin. 

PDO indeksi muodostuu 20:nnen pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolella olevan Tyynenmeren
pintalämpötilan mukaan. Voimakkaasti positiivinen indeksi muuttui pari vuotta sitten
negatiiviseksi, näkyen koko Koillis-Amerikan laskevissa lämpötiloissa.

Tyynen meren PDO heijastuu myös Atlantin puolelle ja tunnetaan Atlantin oskillaationa
(Atlantic Multidecadal Oscillation = AMO). Näiden yhteisvaikutus todennäköisesti säätelee
Jäämeren jäätilannetta.

Jäämeren jääpeitteen laajuudesta keskusteltaessa ei sovi unohtaa, että jään laajuus on
historiallisten tietojen mukaan aina vaihdellut. Tästä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa
N.A.E.Nordenskjöld, joka 1878 purjehti koillisväylän. Hän joutui kylläkin talvehtimaan
matkan loppupäässä, Beringin Salmen lähellä pahojen jäiden takia.


