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Terminem  „promienie  kosmiczne”  tradycyjnie  określa  się  cząstki  przybywające  do  Ziemi  z 
głębi  kosmosu.  Są  to  głównie  cząstki  naładowane  –  protony  i  jądra  atomów  cięższych 
pierwiastków, ale także cząstki neutralne: neutrony, neutrina  i  fotony. Być może, są wśród 
nich  również  jeszcze  inne  cząstki,  których  do  tej  pory  nie  zidentyfikowano.    Promienie 
kosmiczne mają bardzo szeroki zakres energii, mianowicie od megaelektronowoltów (106 eV) 
do ponad 1020 eV. Energia najbardziej energetycznej  cząstki promieniowania  kosmicznego 
zarejestrowanej  do  tej  pory wynosiła  ok.  3×1020  eV,  czyli  300 milionów  razy wyższa,  niż 
energia cząstek z Tevatronu, najpotężniejszego do tej pory akceleratora cząstek na Ziemi.  

Ciekawostka? 

Istnienie promieniowania kosmicznego zostało odkryte w 1912 r. Na początku XX wieku, tuż 
po  odkryciu  promieniotwórczości,  uwagę  uczonych  przykuwało  zjawisko  samoczynnego 
rozładowywania się elektroskopów uprzednio naelektryzowanych. Tłumaczono to jako efekt 
działania  promieniowania  jonizującego  pochodzącego  z  pierwiastków  promieniotwórczych 
zawartych w  skorupie  ziemskiej. Aby  tę hipotezę  sprawdzić,  austriacki uczony Victor Hess 
mierzył  szybkość  rozładowania  elektroskopów  podczas  wznoszenia  się  balonem  na  dużą 
wysokość.  Spodziewał  się,  że w miarę  oddalania  się  od  powierzchni  gruntu  elektroskopy 
będą  rozładowywać  się  coraz wolniej,  tymczasem  tempo  rozładowania  rosło  ze wzrostem 
wysokości.  Hess  wywnioskował  więc,  że  do  Ziemi  dociera  promieniowanie  jonizujące  z 
Kosmosu.  Odkrycie  to  było  nie  lada  ciekawostką  naukową,  godną  Nagrody  Nobla  dla 
odkrywcy. 



 

Victor  Hess  w  gondoli  swojego  balonu  po 
odkryciu promieniowania kosmicznego 

 

Do ciekawostek należy też zaliczyć fakt, że w promieniowaniu kosmicznym występują  jądra 
atomowe  wszystkich  znanych  pierwiastków,  choć  przeważają  pierwiastki  lekkie,  głównie 
wodór.  Cząstkami o najwyższych energiach, jakie znamy w przyrodzie, są właśnie promienie 
kosmiczne.    Jako promieniowanie  jonizujące, promienie kosmiczne  są  jednym  z  czynników 
wywołujących mutacje genetyczne w organizmach żywych.  

Promienie  kosmiczne  umożliwiają  wyznaczanie  wieku  wykopalisk  archeologicznych  za 
pomocą  izotopu węgla  14C    (tzw.  datowanie  radiowęglowe).  Promieniotwórczy  izotop  14C 
powstaje w atmosferze dzięki promieniom kosmicznym  i  jest przyswajany przez organizmy 
żywe, obok „zwykłego” węgla 12C.  Izotop 14C rozpada się z czasem połowicznego zaniku ok. 
5740 lat, a więc z upływem czasu zmienia się stosunek zawartości izotopów 14C/12C. Pomiar 
tego stosunku pozwala na wyznaczenie wieku wykopaliska. 

Wyładowania atmosferyczne są 
prawdopodobnie wyzwalane przez wielkie 
pęki atmosferyczne promieniowania 
kosmicznego 



 

Promienie  kosmiczne  są  prawdopodobnie  czynnikiem  zapoczątkowującym  wyładowania 
atmosferyczne. Pomiary natężenia pola elektrycznego w chmurach burzowych pokazują,  że 
wyładowania atmosferyczne zaczynają się przy natężeniu pola o  rząd wielkości mniejszym, 
niż potrzeba na wywołanie przeskoku  iskry w  laboratorium. Co  jest powodem wyzwalania 
błyskawic  nawet  przy  słabym  polu  elektrycznym?  Najprawdopodobniej  wielkie  pęki 
atmosferyczne  (kaskady  cząstek  naładowanych)  wywoływane  przez  promienie  kosmiczne 
wysokich energii,  jonizując powietrze na swej drodze,  tworzą „kanał przewodzący”, wzdłuż 
którego zaczyna się wyładowanie atmosferyczne. 

 

Powstawanie chmur 
wskutek kondensacji 
przesyconej pary wodnej 
na niejednorodnościa
atmosfery 

ch 

 

Promienie kosmiczne wpadające do atmosfery ziemskiej jonizują powietrze, a powstałe jony 
stanowią ośrodki kondensacji przesyconej pary wodnej, a więc zapoczątkowują powstawanie 
chmur.  Istotnie,  zaobserwowano  korelację  stopnia  globalnego  zachmurzenia  nieba  z 
natężeniem  promieniowania  kosmicznego.  Można  stąd  wysnuć  wniosek,  że  wahania 
strumienia  promieni  kosmicznych  powodują wahania  zachmurzenia,  być może  też  zmiany 
klimatyczne. Istnieje hipoteza, że globalne ocieplenie klimatu na Ziemi może być w pewnym 
stopniu  spowodowane  przez  zwiększenie  strumienia  promieni  kosmicznych.  Chociaż  brak 
przekonujących  dowodów  na  poparcie  tej  hipotezy,  w  ciągu  ostatniej  dekady  trwają 
intensywne dyskusje i spory uczonych na ten temat. 

Dziura ozonowa nad Antarktydą. Kolor 
niebieski oznacza obszar o małej 
koncentracji ozonu. 

Do ciekawostek należy też zaliczyć hipotezę, że promienie kosmiczne ułatwiają powstawanie 
„dziury ozonowej” pojawiającej się corocznie nad Antarktydą, czasem również nad Arktyką. 



Główny  proces  odpowiedzialny  za  niszczenie warstwy  ozonu w  powietrzu  jest  związany  z 
obecnością w atmosferze freonów i halonów – gazów do niedawna używanych powszechnie 
w  przemyśle  chłodniczym,  elektronicznym  i  w  produkcji  sprzętu  gaśniczego.  Światło 
ultrafioletowe powoduje dysocjację freonów i halonów, uwalniając jony chloru i bromu. Jony 
te  są  bardzo  efektywnym  katalizatorem  rozpadu  cząsteczek  ozonu.  Molekuły  freonów  i 
halonów są adsorbowane na kryształkach  lodu w niskich chmurach stratosferycznych, które 
tworzą  się w  bardzo  niskich  temperaturach  podczas  nocy  polarnej.  Niedawno wykonane 
eksperymenty wykazały, że strumień cząstek naładowanych  jonizuje freony znacznie silniej, 
niż światło nadfioletowe. Oznacza to, że w czasie nocy polarnej promienie kosmiczne mogą 
być  głównym  czynnikiem  uwalniającym  jony  chloru,  umożliwiając  degradację  warstwy 
ozonowej. 

Uciążliwość? 

Promieniowanie  kosmiczne  jest  promieniowaniem  jonizującym,  a więc  należy  pamiętać  o 
jego  wpływie  na  organizmy  żywe.  Atmosfera  ziemska  bardzo  skutecznie  chroni  nas, 
absorbując większość  cząstek  przylatujących  z  Kosmosu,  zanim  dotrą  one  do  powierzchni 
Ziemi. Inaczej jest z astronautami przebywającymi w otwartej przestrzeni kosmicznej. Są oni 
narażeni na znaczące dawki promieniowania, które przy długotrwałych  lotach kosmicznych 
stwarzają istotne zagrożenie dla zdrowia.  

Promieniowanie kosmiczne  jest  istotnym czynnikiem ograniczającym  żywotność sztucznych 
satelitów  Ziemi.  Długotrwała  ekspozycja w  przestrzeni  kosmicznej  powoduje  uszkodzenia 
radiacyjne elementów elektronicznych i baterii słonecznych. Duże natężenie promieniowania 
(np.  podczas  burz magnetycznych,  o  których  będzie mowa  poniżej) może  być  przyczyną 
zakłóceń w pracy  satelitów,  a nawet błędów podczas manewrów  krytycznych dla  satelity. 
Straty  finansowe  związane  z uszkodzeniami  satelitów przez promieniowanie  kosmiczne  są 
szacowane na kilkaset milionów dolarów rocznie! 

Linie sił ziemskiego pola 
magnetycznego, odkształcone przez 
wiatr słoneczny 

 

Ziemia ma własne pole magnetyczne.  Jest  to pole dipolowe –  jak gdyby we wnętrzu Ziemi 
znajdował  się  gigantyczny magnes  sztabkowy.  Linie  sił  tego  pola  rozciągają  się  daleko w 



przestrzeń  kosmiczną.  Ziemia  pozostaje  pod  silnym  wpływem  Słońca  –  jest  nieustannie 
bombardowana przez cząstki naładowane emitowane przez Słońce –  tzw. wiatr  słoneczny. 
Wiatr  słoneczny  powoduje  zniekształcenie  linii  sił  pola  magnetycznego  Ziemi:  od  strony 
Słońca pole to ulega spłaszczeniu, a po stronie przeciwnej od Słońca – dużemu rozciągnięciu. 
Intensywność wiatru słonecznego nie jest stała. Słońce zmienia swoją aktywność w cyklu 11‐
letnim. Aktywność ta wiąże się ze zmianami liczby plam na Słońcu, ilości wypromieniowanej 
energii, liczby rozbłysków i potężnych wybuchów na powierzchni Słońca. Całokształt zjawisk 
związanych  z  aktywnością  Słońca  nazywany  jest  „pogodą  kosmiczną”.  Najpotężniejszymi 
erupcjami  na  Słońcu  są  tzw.  koronalne  wyrzuty  masy,  podczas  których  ogromne  ilości 
zjonizowanej materii  słonecznej  są wyrzucane  z  dużą  prędkością w  przestrzeń  kosmiczną. 
Kiedy ta materia słoneczna dotrze w pobliże Ziemi, silnie modyfikuje kształt  linii ziemskiego 
pola magnetycznego, powodując tzw. burze magnetyczne. Duża liczba cząstek naładowanych 
wnika  głęboko  do  atmosfery  ziemskiej,  szczególnie  w  pobliżu  biegunów magnetycznych, 
wzbudzając  świecenie cząsteczek powietrza. Zjawisko  to obserwujemy na Ziemi  jako  zorze 
polarne. 

Jeden  z  przejawów  pogody  kosmicznej: 
potężna  erupcja  na  Słońcu.  Dla  pokazania 
skali zjawiska pokazana jest również Ziemia. 
Uwaga:  skala  odległości  między  Słońcem  i 
Ziemią nie jest zachowana. 

 

 

Zorza polarna 
widziana z Ziemi 
oraz z o
wokółziemskiej 
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Duża ilość plazmy słonecznej wnikająca podczas burzy magnetycznej do atmosfery ziemskiej 
powoduje znaczne zaburzenie stanu jonosfery, czyli warstwy atmosfery zawierającej znaczną 
ilość jonów powietrza. Jonosfera odbija fale radiowe, dzięki czemu możliwa jest komunikacja 



radiowa  na  rozległych  obszarach.  Jeśli  jednak  jonosfera  zastanie  silnie  zaburzona, mogą 
wystąpić  zaburzenia  lub  nawet  zaniki  łączności  radiowej. Może  to  być  bardzo  groźne  dla 
nawigacji  lotniczej  i  morskiej.  Istnieje  wiele  przykładów  groźnych  w  skutkach  błędów 
nawigacyjnych,  spowodowanych  prawdopodobnie  przez  burze  magnetyczne.    Zaniki 
łączności  radiowej dotyczą  też  łączności  z  satelitami. Co  gorsza, burze magnetyczne mogą 
nawet  spowodować niebezpieczne błędy  funkcjonowania  satelitów, dlatego na  czas burzy 
magnetycznej  trzeba ograniczyć wykonywanie krytycznych manewrów, a nawet  całkowicie 
wyłączyć  satelitę.    Zakłócenia  łączności  z  satelitami  dotykają  nawet  globalny  system 
nawigacji  satelitarnej  GPS.  Zarówno  lokalne,  jak  rozległe  zaburzenia  jonosfery  zmieniają 
efektywną  drogę  jaką  przebywają  fale  radiowe  pomiędzy  satelitą  a  odbiornikiem GPS,  co 
może skutkować błędnym wyznaczeniem pozycji odbiornika. 

Pomarańczowa linia symbolizuje jonosferę, 
od której odbijają się fale radiowe, 
umożliwiając nawigację radiową na dużych 
odległościach. Zaburzenie jonosfery może 
skutkować utratą łączności radiowej. 

 

Schemat działania systemu nawigacyjnego 
GPS. Zwiększona koncentracja jonów w 
jonosferze (jasna część poziomego pasma) 
lub lokalna niejednorodność (żółte kropki) 
mogą powodować błędne wyznaczenie 
pozycji odbiornika. 

 

Wnikanie  plazmy  słonecznej  do  magnetosfery  Ziemi  skutkuje  też  wahaniami  natężenia 
ziemskiego pola magnetycznego, które mają bezpośredni wpływ na nasze  życie codzienne. 
Prawo  indukcji  elektromagnetycznej  Faradaya mówi,  że w  przewodniku  umieszczonym w 
zmiennym  polu  magnetycznym  indukuje  się  napięcie  elektryczne.  Oznacza  to,  że  linie 



przesyłowe  energii  elektrycznej  i  rurociągi  podczas  burz magnetycznych  są  narażone  na 
indukowanie wielkich  napięć,  a  co  za  tym  idzie,  przepływy  prądu  elektrycznego  o  dużym 
natężeniu.  Prądy  te  mogą  uszkodzić  np.  transformatory  wysokiego  napięcia,  skutkując 
awariami  zasilania  w  energię  elektryczną  na  dużych  obszarach.  Przykładem  może  być 
ogromna awaria sieci energetycznej w Kanadzie w 1989r. Wskutek dużych uszkodzeń sieci, 
kilka milionów  ludzi przez wiele  godzin było pozbawionych energii elektrycznej.  Incydenty 
taki jak ten, w dodatku połączone z dużymi stratami materialnymi, bez wahania zaliczymy do 
uciążliwości związanych z promieniami kosmicznymi. 

 

Awaria sieci energetycznej
na dużym obszarze 
prowincji Quebec (czarny 
obszar po lewej stronie). 
Awaria ta była odcz
na większości kontynen
północnoamerykańskiego.
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Wybuch supernowej w 
Wielkim Obłoku Magellana 
23 lutego 1987r. Zdjęcia 
przedstawiają galaktykę 
przed i po wybuchu. Udało 
się stwierdzić, która z 
widocznych wcześniej 
gwiazd wybuchła. Był to 
niebieski nadolbrzym, 17‐
krotnie masywniejszy niż 
Słońca. 

 

Wielka nauka? 

Wiemy dzisiaj, że docierające do Ziemi promienie kosmiczne w zakresie niskich energii (rzędu 
megaelektronowoltów,  czyli  106‐107  eV)  w  większości  pochodzą  ze  Słońca.  Cząstki  o 
wyższych energiach, aż do 1015 eV pochodzą przeważnie z wybuchów gwiazd supernowych w 
Galaktyce.  Natomiast  pochodzenie  promieni  kosmicznych  o  najwyższych  obserwowanych 



energiach, rzędu 1020 eV, nie jest wyjaśnione i stanowi obecnie jedną z największych zagadek 
współczesnej  astrofizyki.  Spodziewamy  się,  że  cząstki  te  mogą  pochodzić  z  potężnych 
radiogalaktyk,  czyli  galaktyk  emitujących  silne  promieniowanie  radiowe,  lub  z  otoczenia 
supermasywnych czarnych dziur zawartych a tzw. aktywnych jądrach galaktyk. Czarną dziurą 
nazywamy  obiekt  o  bardzo  dużej  masie  i  bardzo  małych  rozmiarach.  Bardzo  silne 
przyciąganie grawitacyjne takiego obiektu powoduje, że nic – nawet światło – nie może się z 
niego wydostać. Czarna dziura o masie milionów mas  Słońca pochłania materię  ze  swego 
otoczenia,  powodując  jednocześnie  wyrzucanie  w  otaczającą  przestrzeń  strug  materii  z 
ogromną prędkością.   

Zdjęcia wykonane przez Kosmiczny 
Teleskop Hubble’a pokazują 
wspaniałe „pokazy fajerwerków” 
towarzyszących zderzeniom galaktyk. 
Zderzające się galaktyki mogą być 
jednym ze źródeł promieni 
kosmicznych skrajnie wysokich
energii. 

 

 

Promienie kosmiczne skrajnie wysokich energii mogą też być emitowane przez zderzające się 
galaktyki.  Zderzenia  galaktyk  są  dość  częstym  zjawiskiem  we  Wszechświecie.  Warto  tu 
wspomnieć,  że nasza Galaktyka  i wielka galaktyka w gwiazdozbiorze Andromeda zderzą się 
za ok. 3,5 miliarda lat. Podczas takiego zderzenia powstają potężne fale uderzeniowe, które 
mogą przyśpieszać cząstki do gigantycznych energii. 

Wobec trudności z wyjaśnieniem pochodzenia promieni kosmicznych powstało wiele hipotez 
„egzotycznych”  pochodzenia  cząstek  o  skrajnie  wysokich  energiach. Można  tu  wymienić 
hipotezy  tzw.  defektów  topologicznych  i  cząstek  reliktowych,  które miałyby  pozostać we 
Wszechświecie  po Wielkim Wybuchu,  nowych,  nieodkrytych  jeszcze  cząstek  i  nieznanych 
procesów  fizycznych,  itp.  Hipotezy  te  są  obecnie  przedmiotem  intensywnych  badań 
naukowych. 



Promienie  kosmiczne,  jako  cząstki wysłane  przez  odległe  źródła,  są  niejako  „posłańcami” 
niosącymi cenne informacje o swoich źródłach. Szczegółowe badanie promieni kosmicznych 
dostarcza więc  cennych danych o  interesujących nas obiektach astronomicznych. Możemy 
się w ten sposób wiele dowiedzieć o procesach zachodzących na Słońcu, również głęboko w 
jego  wnętrzu,  o  właściwościach  erupcji  słonecznych,  itp.  Podobnie,  uzyskujemy  cenne 
informacje o  procesach  ewolucji  gwiazd,  szczególnie  o wybuchach  gwiazd  supernowych  – 
przypadkach  efektownej  śmierci  masywnych  gwiazd.  Ogromne  znaczenie  naukowe  mają 
badania  procesów  jądrowej  syntezy  pierwiastków  chemicznych  w  gwiazdach.  Trzeba  tu 
wspomnieć,  że  spośród  znanych nam pierwiastków  chemicznych,  tylko najlżejsze  ‐ wodór, 
hel  i  lit  –  mogły  powstać  w  reakcjach  jądrowych  tuż  po  Wielkim  Wybuchu.  Wszystkie 
pozostałe  pierwiastki  chemiczne  –  również  te,  z  których  sami  jesteśmy  zbudowani  ‐  są 
produktami  procesów  zachodzących  we  wnętrzach  gwiazd  i  podczas  wybuchów 
supernowych. Oznacza to, że materia która nas otacza, włącznie ze skałami na Ziemi  i nami 
samymi,  jest  zbudowana  z  „popiołów”  pozostałych  po  gwiazdach  które  wybuchły  przed 
wieloma  miliardami  lat,  rozsiewając  wyprodukowane  pierwiastki  chemiczne  we 
Wszechświecie. 

Jeśli  cząstki  o  najwyższych  energiach  pochodzą  z  otoczenia  czarnych  dziur  w  aktywnych 
jądrach  galaktyk,  to  niosą  informacje  o  własnościach  procesu  akrecji,  czyli  pochłaniania 
materii  przez  czarną  dziurę.  Poza  tym,  wiele  możemy  się  dowiedzieć  o  własnościach 
przestrzeni międzygalaktycznej  i międzygwiazdowej – o znajdującej się tam materii  i polach 
magnetycznych.  

Wielkie pęki atmosferyczne 
wywoływane przez promienie 
kosmiczne. Wielki pęk w maksimum 
swojego rozwoju może zawierać 
ponad 100 miliardów cząstek. 

 

Proces rozchodzenia się promieni kosmicznych najwyższych energii jest fascynującą zagadką. 
Kosmiczne  promieniowanie  mikrofalowe  tła,  które  wypełnia  Wszechświat,  stanowi 
przeszkodę  dla  promieni  kosmicznych.  Mianowicie,  promienie  kosmiczne  powinny  tracić 
energię w zderzeniach z fotonami tła mikrofalowego. Oznacza to, że Wszechświat powinien 
być  „nieprzeźroczysty”  dla  promieni  kosmicznych  najwyższych  energii, więc  cząstki  te  nie 



powinny docierać do nas z bardzo odległych źródeł. Dlaczego więc możemy  je obserwować 
na Ziemi? Jest to jeden z fundamentalnych problemów w nauce, w pewnym sensie odwrotny 
do problemu ciemnej materii. Ciemna materia to taka, która według naszej wiedzy powinna 
istnieć,  ale  nie  możemy  jej  znaleźć.  Promienie  kosmiczne  skrajnie  wysokich  energii 
obserwujemy, choć nasza wiedza mówi nam, że cząstki te nie powinny istnieć. Wypływa stąd 
wniosek, że nasza wiedza o Wszechświecie jest jeszcze bardzo niepełna. 

Kampus południowego 
Obserwatorium Pierre Auger w 
Argentynie. 

 

Detektory wielkich 
pęków w 
Obserwatorium 
Pierre Auger. Na 
pierwszym planie 
stacja tzw. 
detektora 
powierzchniowego,
w głębi – budynek 
teleskopów 
detektora 
fluorescencyjnego. 

 

Promienie kosmiczne wysokich energii, wpadając do atmosfery  ziemskiej, wywołują w niej 
duże  kaskady  cząstek  wtórnych,  nazywane  wielkimi  pękami  atmosferycznymi.  Tylko 
rejestrując  wielkie  pęki,  możemy  badać  własności  promieni  kosmicznych  najwyższych 
energii.  Aby  badać  wielkie  pęki  przy  najwyższych  energiach,  niezbędny  jest  system 
detektorów  pokrywający  dużą  powierzchnię  na  gruncie.  Największy  układ  detektorów 
promieni kosmicznych właśnie powstaje:  jest to Obserwatorium Pierre Auger, które będzie 
się  składało  z  dwu  części  położonych  na  półkuli  południowej  (w  Argentynie)  i  na  półkuli 



północnej (w USA). Budowa części południowej właśnie dobiega końca. Dzięki zastosowaniu 
dwóch  systemów  detekcji wielkich  pęków  uzyskano  bezprecedensową  dokładność  danych 
eksperymentalnych. Obserwatorium  Pierre Auger  już wkrótce  powinno  dostarczyć  danych 
eksperymentalnych potrzebnych dla rozwiązania zagadki pochodzenia promieni kosmicznych 
skrajnie  wysokich  energii.  Instytut  Fizyki  Jądrowej  PAN  uczestniczy  w  pracach 
Obserwatorium. Więcej  informacji można  znaleźć  na  stronach  http://auger.ifj.edu.pl  oraz 
WWW.auger.org. 

 

Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  promienie  kosmiczne  stanowią  część  naszego 
środowiska  naturalnego  i  jako  takie  stanowią  jednocześnie  ciekawostkę  pod  wieloma 
względami,  jak  i  uciążliwość.  Stanowią  one  dziedzinę  intensywnych  badań  naukowych, 
rozszerzających naszą wiedzę o Wszechświecie. Odpowiedź na wszystkie pytania postawione 
w tytule musi być jednoznacznie pozytywna. 

http://auger.ifj.edu.pl/
http://www.auger.org/

