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Hromadná

vymírání
450 miliony let  80%

360 miliony let  70%

250 miliony let  96%

200 miliony let  65%

66 miliony let    46%









Hromadná
vymírání

oblast Sibiře – trapy, 
vrstva ztuhlé lávy

vulkanická zima, 
později skleníkový 
efekt (CO2, metan)

zvýšení salinity moří, 
úbytek kyslíku na 10%

Supervulkán
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vrstva iridia

krátery: Chicxculub -
180 km, Boltyš - 24 km

tsunami, ochlazení, 
okyselení vod

Dekánské trapy v Indii

Asteroid
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Želvuška
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Barringerův kráter
(50 000 let, 50 m)
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Barringerův kráter
(50 000 let, 50 m)

Thunguzska
(30.6.1908, 10 km nad 
zemí exploze)

Sylacauga meteorit
(30.11.1954, 5.6 kg)      

Čeljabinský meteorit
(15. února 2013, 570 kg)

Impakt kosmického tělesa



Blízkozemní planetky





Blízkozemní planetky



Blízkozemní planetky



Sluneční ohňostroj

Magnetické pole Slunce





Sluneční ohňostroj

Magnetické pole Slunce

Sluneční skvrny (11 letý 
cyklus, Maunderovo min.)
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Sluneční erupce

Magnetická rekonekce, 
uvolnění energie

Rentgenové a gamma
záření

Satelity v ohrožení –
magnetický pulz i horká 
atmosféra



Výron koronální hmoty

CME – coronal mass
ejection









Výron koronální hmoty

CME – coronal mass
ejection

Vliv na magnetosféru 
Země: krásná podívaná i 
velké problémy na zemi

1989: USA a Kanada

Úbytek ozónu a kyselé 
deště



Výbuch supernovy

Potenciální hrozba:



Výbuch supernovy

Potenciální hrozba:

Vyvržený materiál 
(SN 1054)



Výbuch supernovy

Potenciální hrozba:

Vyvržený materiál 
(SN 1054)

Neutrina



Výbuch supernovy

Potenciální hrozba:

Vyvržený materiál 
(SN 1054)

Neutrina

Rentgenové a gamma
záření

do 100 ly



Počet kandidátů na SN do 1000ly: 26

Spica - 260 ly



Výbuch supernovy

Potenciální hrozba:

Vyvržený materiál 
(SN 1054)

Neutrina

Rentgenové a gamma
záření

Kosmické záření 

do 100 ly

do 1000 ly



Supernovy v minulosti

2004: vrstva 60Fe
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Supernovy v minulosti

2004: vrstva 60Fe

Scorpius – Centaurus
asociace

Místní bublina



Gamma záblesky

1963 – zákaz testování 
nukleárních zbraní

1991 – zdroje jsou 
rozmístěny rovnoměrně



Gamma záblesky

1963 – zákaz testování 
nukleárních zbraní

1991 – zdroje jsou 
rozmístěny rovnoměrně

1997 – nalezen optický 
i Rtg protějšek

Co je tedy zdrojem?

hypernova
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Gamma záblesky

Možný kandidát?

Eta Carinae

EMP, zničení ozónové 
vrstvy, kyselé deště, 
ochlazení

Ordovické vymírání
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Černá díra

Pokud sama, těžko 
pozorovatelná

Přiblížení hvězdy na 
1 pc – 1x za 
100000 let

Výjimky: 
vrel=200 km/s
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Děkuji za pozornost!
astro.physics.muni.cz

astronomickeprednasky.cz


