Життя в Сонячній системі — на
Землі та за її межами
Наша планета — Земля, утворилася одночасно з іншими планетами Сонячної
системи. Її вік складає приблизно 4.5 млрд років. Внутрішня будова Землі
складається з кори, мантії, зовнішнього ядра і внутрішнього ядра. Поверхня
Землі вкрита рідкою водою, яка займає 71% площі поверхні, інші 29% — це
суходіл. Величезна частина всієї води — солона (97%), прісної води на Землі
дуже мало (3%).

Життя на нашій планеті може існувати ще 1-1.5
млрд років, оскільки саме через цей час Сонце
почне перетворюватися в червоного гіганта,
розширюватися, що призведе до нагрівання Землі та
поступового випаровування всієї води. Саме ж Сонце
буде існувати ще 5 млрд років.

Тому, щоб вижити, люди вже зараз мають шукати
можливі місця для переселення, а разом з цим і
життя на інших планетах/супутниках. Проте
неможливо шукати ознаки життя в усіх куточках
Сонячної системи, треба обрати найбільш ймовірні
місця.

Найнеобхідніші умови для виникнення та існування
життя на інших планетах такі:
Наявність потужної атмосфери у планети земного типу (або великого
супутника) та води в рідкому стані, магнітного поля для захисту від
космічного випромінювання.
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Маса планети має бути близька до земної, а сама планета (або
супутник) розташована недалеко від зорі (або гарячого газового
гіганта); кут нахилу осі обертання має бути близьким до земного, що
забезпечує наявність пір року.

Крім цього, планета має знаходитись в Зоні життя (або зоні
Золотоволоски) — умовній області в просторі поблизу зорі, де
температура на поверхні планети близька до земної і можливе
існування рідкої води.

Найбільш ймовірні місця для існування життя в Сонячній системі за межами
Землі, відомі на сьогодні — так звані «водні світи» — Європа (супутник
Юпітера) і Енцелад (супутник Сатурна).
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Život v slnečnej sústave — na Zemi aj
mimo nej
Naša planéta Zem vznikla v rovnakom čase ako ostatné planéty slnečnej sústavy. Jej vek je
približne 4.5 miliardy rokov. Vnútornú štruktúru Zeme tvorí kôra, plášť, vonkajšie jadro a
vnútorné jadro. Povrch Zeme je pokrytý tekutou vodou, ktorá zaberá 71% plochy, zvyšných 29%
tvorí pevnina. Obrovská časť všetkej vody je slaná (97%), sladkej vody je na Zemi veľmi málo
(3%).

Život na našej planéte môže existovať ešte 1-1.5 miliardy
rokov, pretože práve po tomto čase sa Slnko začne meniť na
červeného obra, expandovať, čo povedie k zahrievaniu Zeme a
postupnému vyparovaniu všetkej vody. Samotné Slnko bude
existovať ešte 5 miliárd rokov.

Preto, aby ľudia prežili, už musia hľadať možné miesta na
presídlenie a s ním aj život na iných planétach/satelitoch. Vo
všetkých kútoch slnečnej sústavy je však nemožné hľadať
známky života, musíte si vybrať tie najpravdepodobnejšie
miesta.

Najpotrebnejšie podmienky pre vznik a existenciu života na iných
planétach sú nasledovné:
Prítomnosť silnej atmosféry na terestriálnej planéte (alebo veľkej družici) a
kvapalnej vody, magnetické pole na ochranu pred kozmickým žiarením.

Hmotnosť planéty musí byť blízka Zemi a samotná planéta, (alebo satelit) sa
nachádza neďaleko od hviezdy, (alebo horúceho plynného obra); uhol sklonu osi
rotácie by mal byť blízky zemskému, čo zaisťuje prítomnosť ročných období.
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Okrem toho sa planéta musí nachádzať v zóne života (alebo v zóne
Zlatovlásky) — určitej oblasti vo vesmíre blízko hviezdy, kde je teplota na
povrchu planéty blízka teplote Zeme a je možná existencia tekutej vody.

Najpravdepodobnejšie miesta pre existenciu života v slnečnej sústave mimo Zeme, dnes známe
ako takzvané "Vodné svety" - Európa (satelit Jupitera) a Enceladus (satelit Saturnu).

Слова:

Речення:

Життя – Život

Життя на планеті – Život na planéte

Планета – Planéta

Slnečná sústava – Сонячна система
Satelit – Супутник
Možno – Можливо
Obor – Гігант

Життя в Сонячній системі можливе на
супутниках планет гігантів – Život v Slnečnej
sústave je možný na satelitoch obrovských
planét

Voda – Вода
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