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opadów i procesów erozyjnych, co przyspie-
sza przepływ dwutlenku węgla do litosfery i 
osłabia efekt cieplarniany, ochładzając tym sa-
mym atmosferę i zamykając negatywne sprzę-
żenie zwrotne. W przeciwieństwie do dwu-
tlenku węgla, para wodna jest czynnikiem 
destabilizującym. Jak już bowiem wspomnie-
liśmy, zwiększenie tempa parowania prowa-
dzi do wzmocnienia efektu cieplarnianego, 
co skutkuje wzrostem temperatury atmosfery 
i dalszym zwiększeniem tempa parowania. 

Powyższy przegląd jest z konieczności da-
lece niekompletny. Daje jednak na tyle jasne 
pojęcie o złożoności procesów, od których 
zależą warunki panujące na powierzchni pla-
nety, by zacząć podejrzewać, że w kosmosie 
życie może pojawiać się znacznie rzadziej, 
niż to wynika z optymistycznych oszacowań 
opartych na tzw. prawie Drake’a (np. Lemar-
chand 2003). Czy tak jest naprawdę, powin-
ny pokazać najbliższe dziesięciolecia.

PODSUMOWANIE

(1) Teoria ekosfer znajduje praktyczne 
zastosowanie przy planowaniu misji kosmicz-
nych, których celem jest poszukiwanie śla-
dów życia w pozasłonecznych układach pla-
netarnych.

(2) Położenie granic ekosfery zależy nie 
tylko od mocy promieniowania i temperatu-
ry gwiazdy, lecz także od przyjętego modelu 
planety. 

(3) Z punktu widzenia możliwości po-
jawienia się i przetrwania życia ważny jest 
tylko pierwszy etap ewolucji gwiazdy, w któ-
rym emitowana przez nią energia pochodzi 
z przemiany wodoru w hel. Historia życia na 
Ziemi wskazuje, że u gwiazd o masie więk-
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szej od dwóch mas Słońca jest on zbyt krót-
ki, by mogły rozwinąć się prymitywne orga-
nizmy żywe. 

(4) Największe szanse na znalezienie po-
dobnych do Ziemi planet z biosferami rokują 
gwiazdy o masie nie większej od masy Słoń-
ca. 

(5) Samo znalezienie się planety w obrę-
bie ekosfery takiej gwiazdy nie gwarantuje 
jednak, że warunki sprzyjające życiu utrzyma-
ją się na niej przez czas niezbędny do poja-
wienia się organizmów żywych. Przesądzają 
o tym różnorodne i bardzo skomplikowane 
procesy decydujące o wiekowych zmianach 
klimatu planety.

The article reviews the theory of stellar eco-
spheres (also called habitable zones), emphasizing 
the following points:

(1) The theory of habitable zones helps to 
choose appropriate targets for planned missions 
which will look for biosignatures in extrasolar plan-
etary systems. 

(2) The location of habitable-zone boundaries 
depends not only on luminosity and effective tem-
perature of the star, but also on the particular plan-
et’s model we adopt.

(3) Hydrogen-burning is the only evolutionary 
phase in which stars can create and maintain con-

ditions suitable for the emergence and development 
of life. 

(4) Search for extrasolar biospheres should be 
focused on stars with masses not larger than the so-
lar mass.

(5) Even if the planet orbits a solar-like star 
within its ecosphere, it may easily happen that con-
ditions appropriate for life to emerge on its surface 
will not be maintained long enough. This is because 
the long-term evolution of planet’s climate depends 
on a multitude of very complicated processes which 
must be rather carefully balanced.
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