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Žvaigždė
Tai įkaitusių dujų kamuoliai. Jų viduje vyksta sudėtingos 
reakcijos, per kurias išsiskiria šviesa ir šiluma. 
Artimiausia Žemei žvaigždė - Saulė.

Žvaigždžių esama labai įvairių.

Skiriasi jų temperatūra, masė, dydis. 

Saulė nėra pati didžiausia žvaigždė. Yra žvaigždžių, 
kurios šimtus ar net tūkstantį kartų didesnės už mūsų 
Saulę. Yra ir tokių žvaigždžių, kurios daug mažesnės už 
Saulę ar net už Žemę.

Žvaigždės nakties danguje atrodo lyg maži švytintys 
taškeliai, nes jos yra labai toli nuo Žemės. Nuo Saulės iki 
Žemės šviesa sklinda apie 8 min., o nuo kitų žvaigždžių 
– dešimtis, šimtus ar dar daugiau metų.



Aplink Saulę skrieja daugybė planetų bei kitų dangaus kūnų:

asteroidų, kometų ar jų liekanų.

Asteroidai - tai dideli uolienų luitai, kartais vadinami mažosiomis planetomis. 

Dauguma jų susitelkę asteroidų žiede - plačioje juostoje tarp Marso ir 
Jupiterio.



Žemė dažnai susiduria su kometų ir asteroidų liekanomis. Dauguma tų liekanų, 
krisdamos į Žemę, sudega. 

Tada danguje ir regime ,,krintant žvaigždes“ – meteorus. 

Jų liekanos nukritusios ant Žemės vadinamos meteoritais. Didžioji dalis 
meteoritų yra akmeniniai, bet būna ir geležinių, geležinių akmeninių.



Meteoritas
Per visą Žemės istoriją meteoritai nuolatos krito ant žemės paviršiaus. 

Kai kurie šių kritimų buvo katastrofiški, o kai kurie meteoritų kritimai 
nepadaro jokios žalos, nes didžioji jų masės dalis sudega atmosferoje.



Tik dideli meteoritai palieka susidūrimo žymes – kraterius (astroblemas). 

Vieni iš žinomiausių meteoritinių kraterių pasaulyje yra Velnio kanjonas 
(Arizonoje, JAV) ir Vulf Kriko (Australijoje). 

Didžiausias kada nors rastas meteoritas svėrė 60 tonų. 

O žinomiausias pasaulyje meteoritas yra Mekos Šventasis akmuo.  



Kometos
Tai sušalusių dujų ir dulkių luitai. 

Priartėjusios prie Saulės kometos įšyla, ima irti, apsigaubia nutįsusia švytinčių dujų 
ir dulkių skraiste. 

Branduolį sudaro sušalęs vanduo, silikatai, dulkės, į ledą sustingusios dujos. 
Branduolys yra labai mažas, paprastai būna apie 10 km skersmens.



Prieš maždaug 66 mln. metų asteroidas įsirėžė į Žemę. Jo skersmuo buvo apie du kartus 
didesnis nei Paryžiaus. 

Jis nušlavė visus sausumoje gyvenusius dinozaurus ir sunaikino 75 proc. gyvybės mūsų 
planetoje.

Per šį kataklizmą į aukštuosius atmosferos sluoksnius buvo išmestas didelis kiekis dulkių 
ir dujų, radikaliai pakeitusių planetos klimatą, todėl visi dinozaurai buvo pasmerkti 

pražūčiai.

Asteroidai mūsų Saulės sistemoje



Vesta asteroidas             Cerera asteroidas
Pirmasis asteroidas buvo atrastas 1801 metais ir pavadintas Cerera -
romėnų derlingumo ir žemdirbystės deivė, Sicilijos globėja. 

Jo skersmuo siekia apie 1000 km. 

Didžiausio spindesio yra Vesta. Ji beveik matoma plika akimi.



Kaip Jupiteris apsaugojo žemę nuo meteoritų?

Mūsų planetą nuo suskaldymo į šipulius apsaugojo Jupiterio gravitacija, kuri 
sustabdė dalį kosminių kūnų. Tačiau ir po to mus galėjo pasiekti daug kosminių 
kūnų – tokių kaip 20 metrų skersmens meteoritas, kuris nukrito Čeliabinske.



2013 m. vasario 15 d. Čeliabinske (Rusija) danguje pastebėtas krentantis 
objektas, kuris skriejo dideliu greičiu ir paliko pėdsaką. 

Po kelių minučių pasigirdo trys trinktelėjimai. Sprogimo banga išdaužė langus 
Čeliabinske ir kituose miestuose. Miesto gyventojai pranešė, kad matė objektą, 

kuris sproginėjo danguje krisdamas, virš miesto tvyrojo juodas debesis.



Dar keletas įdomių faktų...
Mūsų senoliai kometas vadino ugninėmis, uodegotomis, 

šluotinėmis žvaigždėmis, rykštėmis, kardais. 

Saulės sistemoje atrasta tūkstančiai asteroidų. 

2005 m. lapkričio mėnesį buvo užregistruota virš 305 000 asteroidų.



Ačiū už dėmesį


