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Pyjete para u 
shfaqën në
periudhën 
Devoniane, rreth
400milionëvite 
mëparë (majtas, 
fotoe njëxhungle
tësotme).

Kjovepër shpreh
atëçfarëpiktori
e  konsiderontesi 
aspektinmëtë
çmuar të
natyrës: fuqinëe 
detit, fortësinë
e  truallit.

Njëshembullse çfarë
njëgoditjekozmike
mundtëna bëjë: 
shkatërrimi i njëpylli
siberiannga
meteoritiTunguska
nëvitin1908. 

butësinëe ajrit, madhështinëe lindjes.

‘Lindjae Afërditës’  ngaBotticelli (1485). 
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A është Toka në rrezik?

Toka është formuar rreth 4.5 
miliardë vite më parë, në të njejtën 
kohë me Diellin dhe planetet e tjera të
Sistemit Diellor. Gjurmët e para të
jetës u shfaqën rreth një miliardë vite 
më pas. Që prej 3.5 miliardë vitesh, 
asnjë katastrofë kozmike nuk ka qenë
aq shkatërruese sa ta zhbëjë jetën në
të gjithë planetin tonë. Por, a mund ta 
përjashtojmë çdo rrezik? Përgjigja
është jo!

Në këtë minilibër, ne do të diskutojmë
për rreziqet kozmike që na kanosin, 
nga ato më të shpeshtat e deri në
ato më hipotetiket. Por, do të flasim
vetëm për ato rreziqe të identifikuara
nga dija jonë aktuale, duke shpresuar
se nuk ka të tjera...
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yjevee galaksive). 
Disangakëto grimcakanëaqenergjisa tëdepërtojnë
atmosferën tonëdhetëgodasinmolekulate ajrit, 
dukekrijuardushetëdytakozmikeqëarrijnëtokën. 
Këto kaskadagrimcashnukshihenme sytëlirë. 

Gjatënjëflakërime diellore
emetohetnjënumër i 
madhgrimcashatomike
tëngarkuaraelektrikisht. 
Disangakëto grimca
vijnëdrejtTokës, 

Kurkëto grimca
diellorembërrijnënë
atmosferë, atomund
tëshkaktojnëagimet
polare.

Paraqitjeartistikee 

‘dushit’ tëgrimcave

tëkrijuarngarrezet

kozmike(grimca me 

energjitëlartëqë

udhëtojnëndërmjet

qëfatmirësishtmbrohetngafushamagnetikee 
saj.



E ashtuquajtura zbrazëti e hapësirës 
nuk është zbrazëti absolute. Në fakt, 
hapësira përshkohet nga një rrymë e 
qëndrueshme grimcash të të gjitha
llojeve (protone, elektron, etj.), që vijnë
nga yjet dhe galaksitë e tjera.  Ne 
bombardohemi në vijimësi nga një dush
grimcash (shpesh grimca dytësore, shih
faqen përballë). Kur rrezet kozmike janë
shumë energjike, ato mund të
shkaktojnë ndryshime gjenetike. Ky 
është kërcënimi më i zakonshëm kozmik, 
ndaj të cilit jeta në Tokë është
përshtatur. 

Grimcat e emetuara nga Dielli gjatë
flakërimave të tij nuk prekin trupat tanë, 
por mund të ndërpresintelekomunikimet, 
vënë në rrezik avionët e lartësive të
mëdha dhe dëmtojnë satelitët.

Rrezet kozmike dhe emetimet
diellore
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Asteroidi433 Eros i 
fotografuarnga anija
hapësinoreNEAR 
Shoemaker. KyobjektEGA, 
gati17 km, kaloi mjaftafër 
Tokës nëvitin 2012, nënjë
distancësa 70 herë
distancae Hënës.

Chicxulub(Golfi i Meksikës), dukekrijuarnjë
krater me diametër140 km dhethellësi30 
km. Krateri

Meteor në
Arizona, USA 

(diametri1km) 
Ishkaktuarnga
njëasteroidme 

diametër vetëm  
30m .

Gjurmë të
meteorititme 
diametër 10 km, 
që besohet të
jetëpërgjegjës 
për zhdukjene 
dinozaurëve. Ai u 
përplasnë



Asteroidet që kalojnë pranë Tokës 
dhe kometat

7

Formimi i planeteve rreth yllit tonë ka 
prodhuar një tepricë në formën e një
numri të madh trupash të vegjël: 
kometa dhe miliona asteroide të të
gjitha përmasave, nga shkëmbinj të
thjeshtë në trupa prej dhjetra
kilometrash, që sillen në orbitë rreth
Diellit (shih TUIMP 4). Disa nga më të
mëdhenjtë që kalojnë afër Tokës 
EGAs (Earth-grazing Asteroids) 
paraqesin kërcënim serioz. Njëri prej
tyre me shumë gjasa shkaktoi
shuarjen e dinozaurëve rreth 65 
milionë vite më parë. 

Për t’u mbrojtur nga ky rrezik, shumë
organizata në SHBA dhe Europe 
(misioni DART) kanë ngritur sisteme
alarmi dhe po kërkojnë mënyrat për t’i 
devijuar këta trupa nga trajektorja e 
tyre. 
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Pas rreth6 miliardëvitesh, Diellido tëevoluojë
nëgjiganttëkuqdhedo tërritetsa të
përfshijëAfërditën (tëshënuarme shigjetëtë
kuqe). Pika e vogël e zezënëqendër paraqet
përmasën aktualetëDiellit. Nëkëtëvizatim, 
përmasate planetevejanëekzagjeruar. 

Prezantimartistik i 
Diellitnëfillimtëfazës 
sëtijtëzgjerimit, i 
parëngaToka, 
atëkohënjëshketëtirë
përvëluese, pas 5-6 
miliardëvitesh. Më
pas ai do tëmbushë
gatikrejtqiellin!



Evolucioni i Diellit
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Astrofizikanët e llogaritin me saktësi 
të lartë evolucionin e yjeve. Dielli
aktualisht është në mesin e një
periudhe mjaft të qëndrueshme, që do 
të zgjasë afro 5 miliardë vite. 
Megjithatë, ndriçimi i tij do të rritet me  
10% gjatë miliarda viteve të ardhshme, 
që do të shkaktojë asgjësimin e ujit të
lëngshëm dhe të jetës në sipërfaqen e 
Tokës. Pas kësaj periudhe të
qëndrueshme, evolucioni i Diellit do të
jetë katastrofik. Ai do të kthehet në
gjigant të kuq dhe do të jetë 100 herë
më i madh në diametër. Ai do të
përfshijë planetet Mërkur dhe Afërditë, 
ndërsa Toka do të kthehet në një
shkretëtirë të ndezur. 
Por, nërendine kohëssënjerëzimit, 
evolucioni i Diellitnukështëi rrezikshëm 
dhenukështë shkakui ngrohjesaktuale
globale.  
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Djathtas:  një
supernova e TipitIa

ndodhkurnjëxhuxhi 
bardhëtërheqlëndë

prejyllittëvet
shoqërues. 

Majtas: ...dhe
shpërthimi i xhuxhit
tëbardhëndriçon të
gjithëgalaksinë!
(Vizatimartistik)

Poshtë:Paraqitjevizualee efektitnëTokëtë
njësupernoveqëshpërthennënjëdistancë
disavite-dritë.

Yllimëi afërtme ne qëduketse do tëshpërthejë
nësupernova (tipi II) ështëBetelgeuse,  rreth
500vite-dritëlarg.



Supernovat
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Një shpërthim supernove (SN) është
ndër proceset më energjetikenë
Univers (shih TUIMP 9). Ndodh
relativisht rrallë, me vetëm 1 derinë3 
supernova për shekullnëGalaksinëtonë. 
Galaksia jonë është rreth 120,000 
vite-dritënëdiametër, dhe një
supernova duhet të jetë më afër se 
10 vite-dritëpër tëqenëe rrezikshme.
Kështu, probabilitetiqënjëngjarjee tillë
tëkërcënojëTokën ështëi vogël, por nuk
përjashtohet. Megjithatë, asnjë yll
pranë Tokës nuk duket të jetë
supernova potenciale. Shënojmë se 
yjet nuk shpërthejnë rastësisht në
supernova: ajo është një stad normal i 
evolucionit të yjeve mbi 8 masa diellore
(supernovat e tipit II). Disa yje të vegjël 
shumë të evoluar (joDielli!) mundtë
shpërthejnënësupernova (tipi Ia) nëse 
kanë një yll shoqërues. 
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Shikimartistik i asajse çfarënjëpërplasjee 
afërte Tokës me njëvrimëtëzezëmundtë
japë. Afër vrimës sëzezë, efektet
gravitacionalejanëkaqtëfuqishmesa planeti
copëtohetdhelëndae tij formonnjëdisk
rrotullvrimës sëzezë, përparase tëbjerëmbi
të. Nëkëtëvizatim, vrimae zezëështë
relativishte madhe(dhjetëramijëmasa
diellore). Njëvrimëe zezëme masësa Diellika 
njëhorizont(tëparaqiturme diskune zi) 
vetëm 3 km.



Kërcënimet ‘ekzotike’
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Që përplasja me një vrimë të zezë të
jetë fatale, Toka duhet të ndeshet
përballë me të. Kjo ngjarje ka shumë
pak gjasa, sepse si Toka edhe vrimat e 
zeza më të zakonshme (që vijnë nga
shembja e yjeve) kanë diametra
shumë të vegjël. Më e mundshmja prej
afrimit të një vrime të zezë është që
Toka të sillet në orbitë rreth vrimës 
së zezë në një distancë të sigurtë. 
Por, edhe pa një shkatërrim të
menjëhershëm, kjo ngjarje do të
krijonte një ç’ekuilibër të madh
gravitacional në Sistemin Diellor. 
Rreziku do të ishte më i madh nga një
vrimë e zezë supermasive, por ato
janë shumë të pakta dhe ndodhen
kryesisht në qendrat e galaksive. Po 
aq e pangjashme është përplasja me 
një yll,  sepse numri i yjeve pranë
Sistemit Diellor është i vogël.



Quiz

Përgjigjet mbrapa

Cila është ngjarja
kozmike që
kërcënon më shumë
jetën në Tokë?



Përgjigje

Përplasjame njëEGA 
ështëkërcënimimë
seriozkozmik.

Përplasja me një
vrimë të zezë

Rrezet kozmike dhe
emetimi diellor

Përplasja me 
një objekt të

afërt me Tokën

Evolucioni i Diellit

Shpërthimi
supernova

Poraktiviteti
njerëzormundtë
krijojëkërcënimetë
tjera.
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TUIMP Creative Commons

Për tëditurmëshumërreth
këtijkoleksionidhetemavetë
paraqituranëkëtëminilibër  
mundtëvizitoni
http://www.tuimp.org
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Figura e kapakut: Një asteroid që godet
Tokës, siç e imagjinon D. Hardy (© 2015 
AstroArt by David A. Hardy)
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Ky minilibër u shkrua në vitin 2021 nga
Georges Alecian dhe u ripa nga Jean 
Schneider. Të dy janë të Observatorit të
Parisit dhe CNRS (Francë).


