
Powstawanie miraży 



 Miraż - zjawisko optyczne obserwowane w atmosferze 
ziemskiej, np. na pustyni, polegające na powstawaniu 
obrazów (wskutek refrakcji, tj. załamania promieni 
świetlnych w nierównomiernie nagrzanej warstwie 
powietrza) przedmiotów oddalonych od obserwatora i 
w normalnych warunkach niewidocznych.  

 

Miraż 



 Inaczej mówiąc obrazy pojawiają się w wyniku 
zakrzywienia promieni świetlnych przechodzących 
przez warstwy powietrza o dużym gradiencie 
temperatury. Na przykład, gdy powierzchnia gruntu 
jest silnie nagrzana, to powietrze w jej pobliżu jest 
znacznie cieplejsze niż w wyższej warstwie. Promienie 
słoneczne ulegają silnemu załamaniu w pobliżu 
powierzchni, dając złudzenie, że znajduje się tam 
woda lub budowla. 

Miraż 





Rodzaje miraży 



 Miraż dolny obserwuje się pod horyzontem. 
Decydującym czynnikiem warunkującym jego 
powstawanie jest dostatecznie silne nagrzanie dużej 
powierzchni podłoża (np. piasku na pustyni, asfaltowej 
szosy, ściany dużego budynku). Promienie świetlne są 
wówczas zakrzywiane w górę, ku chłodniejszemu, a 
więc gęstszemu powietrzu.  

Miraż dolny 



 Sytuacja taka ma na przykład miejsce na obszarach 
pustynnych, gdzie pod wieczór piasek oddaje swe 
ciepło, ogrzewając warstwę powietrza tuż nad swoją 
powierzchnią, podczas gdy wyższa warstwa jest już 
chłodna. Zakrzywione promienie docierają do oka 
obserwatora pozornie z innego kierunku co wywołuje 
powstanie obrazu zwierciadlanego. Miraże dolne mogą 
być odwrócone lub proste. Podobnie powstaje miraż 
obserwowany na rozgrzanej drodze. Wygląda on jak 
kałuża wody, w której widzimy odbicie. Jest to efekt 
pozornych odbić dalekiego krajobrazu lub nieba. 

Miraż dolny 







 Miraż górny to zjawisko załamania występujące 
wielokrotnie w kolejnych warstwach powietrza, 
powodujące, że światło rozchodzi się po linii krzywej. 
Jeżeli obserwator znajdzie się w miejscu, gdzie 
dochodzi światło odbite od statku, to na przedłużeniu 
promieni wpadających do jego oka, zobaczy prosty 
obraz statku na tle nieba.  

Miraż górny 







 Zjawisko mirażu po raz pierwszy zostało 
zaobserwowane w Cieśninie Mesyńskiej i to właśnie 
tam są one najefektowniejsze. 

Skąd pochodzą miraże? 





 W Polsce pojawiają się na Pustyni Błędowskiej oraz na 
Wyżynie Śląskiej 

Miraże w Polsce  





Ciekawostki 



 W chińskiej prowincji Guangdong widziano niezwykłe 
fatamorgany wielkich miast. Nietypowe miraże 
obserwowano kilkukrotnie i nawet udało się to 
uwiecznić na zdjęciach i filmach, które pojawiły się w 
chińskich serwisach społecznościowych. 





 Najbardziej spektakularne fatamorgany widziano w 
mieście Foshan. Wyglądało to tak, jakby ogromne 
miasto z drapaczami chmur zawisło w chmurach. Do 
tej niezwykłej obserwacji doszło 7 października 
bieżącego roku. 

 





 Po kilku dniach, 12 października w godzinach 
popołudniowych do podobnego zdarzenia doszło w 
mieście Jiangxi. Tym razem również wielu osobom 
udało się uchwycić niezwykłe obrazy na niebie 
przedstawiające jakieś wielkie miasto. Cały pokaz trwał 
około pół godziny. 

 Badacze tych zjawisk zwracają uwagę, że podobne 
zjawisko miało miejsce w 2011 roku w innym chińskim 
mieście Huanshan. Wtedy również niezwykłe 
struktury zaobserwowano w godzinach 
popołudniowych. 
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