
 

Podíl sluneční aktivity na dlouhodobých 
trendech v atmosféře a ionosféře 

 
 
 
 

J. Laštovička, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha, jla @ufa.cas.cz 

 

 
Abstrakt 

Ve 20. století byly pozorovány dlouhodobé trendy v globální povrchové teplotě vzduchu 

(ohřev o zhruba 0,6
o
C) a značně výraznější trendy v různých parametrech střední a horní 

atmosféry a ionosféry. Existuje tendence přiřazovat tyto trendy plně k tzv. skleníkovému 

efektu. Ten skutečně hraje v pozorovaných dlouhodobých trendech významnou roli, 

nicméně ani příspěvek změn sluneční aktivity (včetně geomagnetické aktivity) 

k pozorovaným trendům není zanedbatelný, a to i v troposféře a povrchové teplotě 

vzduchu. V F2 vrstvě ionosféry dokonce asi změny geomagnetické aktivity hrají 

dominantní roli v dlouhodobých trendech. To souvisí s růstem sluneční aktivity až do 

konce padesátých let 20. století a s růstem geomagnetické aktivity (který odráží změny ve 

slunečním větru) během 20. století, kdy např. geomagnetický index aa v ročních hodnotách 

vzrostl zhruba na dvojnásobek. Je podán stručný přehled podílu sluneční aktivity na 

pozorovaných dlouhodobých trendech v různých parametrech v systému ionosféra-

atmosféra včetně stupně nejistoty v určení tohoto podílu, který je pro řadu parametrů 

veliký. 

 

 

1. ÚVOD 

 
     Koncentrace skleníkových plynů (zvláště CO2) 

v atmosféře působí ohřev troposféry. Podle 

modelových výpočtů se okolo tropopauzy znaménko 

efektu mění a výše již skleníkové plyny ochlazují 

díky převažujícímu radiačnímu ochlazování. To se 

musí odrazit v dlouhodobých změnách parametrů 

atmosféry a ionosféry. Pozorované dlouhodobé 

trendy v ionosféře popsal Laštovička (2001a). Tyto 

dlouhodobé změny, respektive trendy v ionosféře a 

atmosféře, ale nelze vysvětlit pouze pomocí 

skleníkového efektu. Řada pozorovaných trendů je 

silnější, než odpovídá skleníkovému efektu a některé 

se chovají jinak než očekávají modely, i když modely 

jsou zatím poměrně jednoduché a tím nepostihují 

plně realitu. 

      Co může být toho příčinou? Obrázek 1 ukazuje, 

že geomagnetická aktivita ani sluneční aktivita nejsou 

dlouhodobě (na časových škálách podstatně delších 

než sluneční cyklus) stabilní. Geomagnetická 

aktivita, vyjádřená indexem aa, vzrostla v průběhu 

20. století zhruba na dvojnásobek. Rovněž sluneční 

aktivita, vyjádřená relativním číslem slunečních 

skvrn R, v průběhu 20. století výrazně rostla až 

k maximu v maximu 19. cyklu (1957-1958), poté 

stagnovala až poněkud klesala. Přitom obrázek 1 

ukazuje, že velmi vyhlazené hodnoty aa indexu, R 

čísel a odchylek globální přízemní teploty vzduchu 

vykazují docela slušnou korelaci v intervalu 

přinejmenším 150 let. Proto se tato práce zabývá 

stručným shrnutím nových poznatků o přípěvku 

sluneční aktivity (v širokém slova smyslu včetně 

geomagnetické aktivity a energetických částic) 

k pozorovaným dlouhodobým trendům v atmosféře a 

ionosféře. 

 

2. VLIV GEOMAGNETICKÉ A SLUNEČNÍ 

AKTIVITY NA TRENDY V ATMOSFÉŘE 

 

     Na kongresu Mezinárodní asociace pro 

meteorologii a atmosférické vědy v Innsbrucku 

v červenci 2001 byly předneseny tři pozvané referáty 

zástupců tří hlavních center vyvíjejících globální 

cirkulační modely pro studium klimatu (Stott, 2001; 

Meehl et al., 2001; Broccoli et al., 2001). Všechny tři 

referáty dospěly ke shodnému výsledku. Průběh 

globální přízemní teploty ve 20. století má tři fáze: 

Nejprve dochází k ohřevu, který je způsoben růstem 

sluneční aktivity (= růstem celkové sluneční 

iradiance), i když s jistým příspěvkem skleníkového 

efektu. Poté v polovině století (od čtyřicátých let) 

pozorujeme jisté ochlazení, které je způsobeno 

výrazným růstem koncentrace sírových aerosolů 

v atmosféře, způsobeným lidskou činností. Poté, co 

postupně v různých rozvinutých zemích byla 

přijímána opatření k poklesu znečištění atmosféry, 

dochází v poslední čtvrtině 20. století 



 

 

Obr. 1. Časový vývoj (1825-2000) geomagnetického indexu aa, relativního čísla slunečních skvrn a odchylek globální 

teploty podle Pulkkinen (2003). 

 

k silnému nárůstu teploty, který je jednoznačně 

způsoben skleníkovým efektem spolu s poklesem 

opačně působícího efektu sírových aerosolů. Celkem 

ve 20. století vzrostla globální teplota o 0,6-0,7
o
C, co 

sice nevypadá moc, ale ve srovnání s rozdílem 

globálních teplot doby ledové a doby meziledové, 

který činí jen 5-6
o
C, je to hodně. Z hlediska našeho 

zájmu je důležité, že se na globální změně teploty 

podílí (i když ne dominantně) i sluneční aktivita. 

     Ve stratosféře, zvláště v horní stratosféře, a 

v mezosféře je vliv sluneční aktivity pochopitelně 

silnější než v troposféře. Chanin et al. (2001) 

v přehledovém referátu dospívají k závěru, že efekt 

slunečního cyklu v teplotě horní stratosféry a dolní 

mezosféry činí v závislosti na výšce a geografické 

šířce 1-3 K, což by mělo vést vzhledem k dlouhodobě 

proměnné velikosti cyklů sluneční aktivity (obr. 1) 

k trendu teploty, způsobenému sluneční aktivitou. 

Bohužel jakás takás data máme jen za posledních 40 

let a spojité měřící řady jen za posledních 20 let, kdy 

„vyhlazené“ změny sluneční aktivity byly malé (obr. 

1), takže tento závěr nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.  

     Teplotní data v horní mezosféře nepokrývají 

dostatečně dlouhý interval, aby bylo možno stanovit 

vliv sluneční a geomagnetické aktivity na trendy. 

Efekt geomagnetických bouří na teplotu v mezosféře 

je průkazný i na středních šířkách, ale má poměrně 

složitou vertikální strukturu s obráceným efektem ve 

střední mezosféře díky změně chemického složení 

(Laštovička, 1996). Efekt slunečního cyklu na teplotu 

mezosféry podle raketových měření v nízkých, 

středních i vysokých šířkách činí okolo 10 K a 

nezávisí významně na šířce (Mohanakumar, 1985). 

To je veličina srovnatelná s modelově očekávaným 

efektem 2xCO2, čili dlouhodobé trendy v teplotě 

mezosféry lze ovlivnit změnami sluneční aktivity.  



     Máme poměrně dlouhé řady měření větru na 

výškách okolo 95 km, ale bohužel výsledky o 

trendech z různých stanic nejsou zcela shodné, i když 

převažuje tendence ke slábnutí větrů, a to alespoň do 

konce 80-tých let. Potom podle údajů ze stanice 

Collm buď došlo k otočení trendu, nebo trend vůbec 

neexistuje a jedná se o dlouhodobou variaci 

s periodou desítek let, pokud ovšem trend ze stanice 

Collm není ovlivněn negativním trendem ve střední 

výšce měření na této stanici. Rovněž pokud jde o 

efekt slunečního cyklu, nejsou výsledky jednoznačné, 

ale efekt nebude silný. V oblasti šířek okolo 50
o
N 

existuje systematicky odlišný efekt geomagnetických 

bouří na vítr v Euroasijské oblasti a v Severní 

Americe (Singer et al., 1994). 

 

3. VLIV GEOMEGNETICKÉ A SLUNEČNÍ 

AKTIVITY NA TRENDY V IONOSFÉŘE 

 

     V D-vrstvě ionosféry (pod 85-90 km) se podle 

raketových měření elektronové koncentrace i podle 

pozemních fázovýškových měření projevuje jasná 

tendence k růstu elektronové koncentrace na 

konstantních výškách v dolní a střední D-vrstvě, která 

prakticky mizí u horní hranice D-vrstvy (Laštovička, 

2001b). To může být způsobeno „smršťováním“ 

atmosféry při skleníkovém ochlazování mezosféry. 

Jelikož data jsou k dispozici za posledních 30-40 let, 

kdy vyhlazený chod sluneční a geomagnetické 

aktivity vykazují opačnou tendenci a tudíž jejich 

efekt na dolní ionosféru se zčásti kompenzuje, lze 

předpokládat, že pozorovaný trend (obr. 2) je 

převážně „skleníkového“ původu. Na druhou stranu 

efekt slunečního cyklu v D-vrstvě ionosféry je silný 

(obr. 2), výrazně se překrývá přes trend a s ohledem 

na délku studovaného období ho může ovlivnit.  

Efekty geomagnetických bouří jsou ve vyšších 

šířkách velmi silné (Laštovička, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Obr. 2. Trend v ročních hodnotách absorpce 

radiových vln (+0.217 dB/year) na 6090 kHz ve 

střední Evropě, 1972-1996. 

      V E-vrstvě ionosféry (90-140 km) se vlivem 

geomagnetické aktivity na dlouhodobé trendy 

zabývali Michajlov a de la Morena (2002). Použili 

foE, kritickou frekvenci E-vrstvy odpovídající její 

maximální elektronové koncentraci. Vycházeli 

z odchylek měsíčních hodnot od regresní závislosti 

foE na R, foE. Aby vyloučili vliv slunečního cyklu a 

náhodných odchylek na trend, použili pro výpočet 

trendu 11-leté vyhlazené hodnoty foE132. Pro 

nalezení vlivu geomagnetické aktivity je porovnávali 

s hodnotami geomagnetického indexu Ap132. 

Výsledky ukazuje Tab. 1, kde pro soubor pěti 

euroasijských stanic jsou uvedeny pro každou stanici 

analyzované období a znaménko vztahu mezi foE132 

a Ap132. Michajlov a de la Morena (2002) analyzovali 

celkem 24 stanic ze středních a vysokých šířek 

Evropy, Asie a Ameriky a velká většina z nich dala 

stejný výsledek jako stanice uvedené v Tab. 1, a to že 

okolo roku 1970 se mění znaménko vztahu mezi 

foE132 a Ap132 ze záporného na kladné. Jak ukazují 

efekty geomagnetických bouří, fyzikálně „správné“ 

znaménko je záporné. To znamená, že před r. 1970 

byl trend určován hlavně geomagnetickou aktivitou, 

po r. 1970 pak hlavně skleníkovým efektem. To 

souhlasí s analýzou Bremera (1998), který potvrzuje, 

že trend pozorovaný v foE v posledních 25-30 letech 

v Evropě kvalitativně souhlasí s očekáváním ze 

skleníkového efektu v modelech. Totéž platí i pro 

ionosférickou vrstvu F1 (150-200 km) (Bremer, 

1998), kde ale studie vlivu geomagnetické aktivity na 

trendy, podobná té pro E-vrstvě, nebyla ještě udělána.  

 

Tab. 1. Znaménko vztahu mezi foE132 a Ap132 („+“ je 
přímá závislost, „-“ značí obrácenou závislost) a 
analyzované období trvání této závislosti pro vybrané 
euroasijské stanice vertikální ionosférické sondáže 
ze středních šířek (data podle Michajlov a de la 
Morena, 2002). 
 

Stanice znam. období znam. období 

Řím + 1972-95 - 1962-71 

Slough + 1968-80 - 1936-67 

Tomsk + 1971-92 - 1950-70 

Ašchabad + 1973-81 - 1962-72 

Chabarovsk + 1970-83 - 1965-69 

 

     V F2-vrstvě ionosféry (nad 200 km), jsou 

výsledky jednotlivých autorů rozporné, nicméně je 

jasné, že geomagnetická aktivita hraje 

v pozorovaných dlouhodobých trendech důležitou a 

dost možná i hlavní roli. Podle Michajlov a Marin 

(2000) pozorovaný záporný trend v foF2 není 

důsledkem skleníkového efektu, nýbrž je způsoben 

růstem počtu ionosférických bouří (odezva ionosféry 

na geomagnetickou bouři) s negativní fází (pokles 

elektronové hustoty), který je vyvolán dlouhodobým 

růstem geomagnetické aktivity. Toto tvrzení 

podporují příslušnými korelacemi pozorovaných 

geomagnetických a ionosférických veličin. K tomu je 

ale třeba dodat, že Michajlov se snaží vše vysvětlovat  



pomocí geomagnetické aktivity. Dále Deminov et al. 

(2000) ukázali, že ve středních šířkách se na 

dlouhodobém trendu NemF2 a hmF2 podílí sekulární 

variace magnetického pole Země, tj. postupná změna 

geomagnetických souřadnic a tím i geomagnetického 

pole daného místa. Obrázek 3 ukazuje závislost 

logaritmu směrnice trendu foF2 na geomagnetické 

šířce. Trend evidentně s rostoucí geomagnetickou 

šířkou sílí, i když rozptyl dat z jednotlivých stanic je 

značný. 

 

 

Obrázek 3. Průměrné roční hodnoty trendu 

v foF2 versus geomagnetická šířka (podle 

Danilov a Michajlov, 1999). 

 

Na druhé straně Keating et al. (2000) z brzdění družic 

v minimech slunečních cyklů odvodil pokles hustoty 

termosféry na výškách okolo 350 km, které 

interpretoval jako následek skleníkového efektu. 

Clilverd a Jarvis (2001) připisují dlouhodobé trendy, 

nalezené v ionosférických parametrech na dvou 

Antarktických stanicích, rovněž převážně 

skleníkovému efektu. Danilov (2001) prezentoval 

metodu, která by měla umožnit separovat vliv 

geomagnetické aktivity a skleníkového efektu na 

pozorovaný trend v foF2 ve středních šířkách a došel 

k závěru, že kromě efektu geomagnetické aktivity 

existuje i významný „skleníkový“ efekt. Během 

Workshop o trendech v Praze v červenci 2001 byla 

zorganizována diskuse o trendech v F2-vrstvě, ale 

bohužel naprosto nedospěla ke konsensu. 

 
4. ZÁVĚR 

 

Ve všech vrstvách atmosféry a ionosféry se ve větší 

či menší míře v dlouhodobých změnách a trendech 

projevoval jak vliv změn sluneční a geomagnetické 

aktivity, tak i skleníkový efekt. Ale zatím co před sto 

lety i v troposféře převládal vliv změn sluneční 

aktivity, v současné době se jeví jako dominantní 

příčina dlouhodobých změn a trendů již skleníkový 

efekt (snad kromě F2-vrstvy ionosféry). V E-vrstvě 

ionosféry například k přeskoku na dominantní roli 

skleníkového efektu oproti geomagnetické aktivitě 

došlo okolo roku 1970. 
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