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To: V dostál
Napsal uživatel indian (neověřeno) dne Ne, 02/20/2011 - 21:01.
Váš poslední příspěvek jste označil jako vstřícný krok.
a) diskuzi beru především jako možnost k vytříbení názorů. Jaký tedy smír? Neberu spor
jako špatnou věc, pokud se ovšem dodržují jistá pravidla zajišťující jeho konstruktivnost.
Jejich soustavné porušování k tříbení názorů nevede, může vést nejvýše k osvojení si
manipulativních praktik, případně obrany proti nim. To není důvod úroč tu diskutuji, na to
jsou různé psychologicé kurzy (BTW ne že by se mi občas nehodily). Proto mi tyto projevy
vadí a jejich použití nikdy nebudu brát jako nějak vstřícné počínání.
b) pokud zmíníte nějaké konkrétní hodnoty, tak se stále držíte snadno
zpochybnitelného(šťourovo matematika a má obyvatelná zóna) rozmezí nejvýše v řádu
procent. Tj. stále trváte na svém. Věty plné různých “možná ano možná ne” o ničem
nevypovídají.
Patrně Vám jde o jedinečnost pozemského života. OK pozemský život přece je a zůstane
jediný a jedinečný i kdybychom nakrásně (uznávám, že to není pravděpodobné) našli v
okolí několika desítek světelných let třeba stovky fyzikálně identických dvojčat Země, tak je
přece vrcholně nepravděpodobné, že vývoj případného života se na nich vydá přesně tou
samou cestou.
Ovšem ohledně fyzikální jedinečnosti Země to zkrátka není tak horké. Mohl jste se dočíst v
mých odkazech, že samotný CO2 funguje jako spolehlivý termostat. Pokusím se Vašimi
podmínkami, které jste uvedl v komentáři 02/19/2011 - 17:50 probrat podrobněji.
zemský magnetismus - nutný jev u planet cca. od velikosti Země výše, dáno možnostmi a
podmínkami vzniku takových planet a z toho plynoucího chemického složení
složení atmosféry - před Vámi milovanými miliardami let, bylo složení Zemské atmosféry,
opět podobné jako na všech skalnatých planetách, kyslíkatou atmosféru si vytvořil život.
Vlastně kyslík byl spíše nepříjemná událost s níž si další vývoj nakonec poradil.
vzdálenost Měsíce - v případě superzemě měsíc vůbec nemusí být nutný pro stabilitu
rotační osy, bude dostatečně stabilní sama o sobě
sklon zemské osy - neprůkazné, sklon Zemské osy se běžně mírně mění, uvažuje se i o
možnoti vzniku života u planet s vázanou rotací
jen nepatrná excentricita oběžné dráhy Země - při pohledu do katalogu exoplanet snadno
zjistíte, že planet s nepříliš vysokou excentricitou tam není málo, navíc je těžké určit přesný
vliv tohoto parametru na vznik a existenci života, život by se dost možná přizpůsobil
určitá tloušťka zemské kůry - Nedůležité mnohokrát ukázáno v předchozí diskuzi, považuji
za zbytečné to opakovat
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procesy v zemském jádru - nutný důsledek samotného vzniku dostatečně velké skalnaté
planety
umístění Sluneční soustavy v naší Galaxii - tomuto vyhovují miliardy hvězd v naší i jiných
galaxiích.
Pokud jde o odstínění před ruznymi druhy zareni i tam není nic divného kdyby se život
prostě přizpůsobil včetně optimálního nastavení rezistence proti mutacím tak aby evoluce
probíhala dostatečným, ale nedestruktivním tempem. Viz. zde
http://www.vzdalenesvety.cz/index.php/zivot-ze-vzdalenych-svetu/48-jader... odstavec
začínající “jak se všeobecně ví, úroveň přirozené radioaktivity například ovlivňuje množství
mutací”. Mimo to odstínění proti kosmickému zaření obstará libovolná atmosféra.
Myslel jsem snaha o přesnost a správnost jsou chválihodná. Proč by měla někoho
odrazovat?
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