
  

Jupiterovy měsíce

Největší planeta naší sluneční soustavy má v současnosti 67 identifikovaných přirozených družic 
– měsíců. Kromě nejznámějších a největších čtyř – tzv. Galileovských, objevených Galileem 
Galileim v roce 1610 – Io, Europa, Ganymed, Callisto - je to řada mnohem menších těles (47 z 
nich má průměr menší než 10 km a byly objeveny po roce 1975). 



  

Io

Io je o 5 % větší, než Měsíc (srovnání velikosti se Zemí a Měsícem na snímku). Je pravděpodobně složen 
z železného jádra, silikátové kůry a částečně nataveného hořčíkového pláště. Má velmi slabou atmosféru 
složenou převážně z oxidu siřičitého. 



  

Povrch Io

Povrch je pokryt zmrzlým 
oxidem siřičitým (bílošedivé 
povlaky). Žlutozelené oblasti 
vděčí za svou barvu síře. Za 
červené části mohou sopečné 
výbuchy. Povrch je pokrytý 
hladkými planinami, ze 
kterých vyrůstají hory, lávové 
výlevy a proudy.   



  

Sopka Tvashtar 

Aktivní vulkanický region Tvashtar studovala v letech 1995 - 2002 sonda Galileo. Během této doby 
byl pozorován 25 km dlouhý, 1 až 2 km široký proud lávy tryskající z jednoho z kráterů, erupce 
jezera přehřáté křemičitanové lávy v největším vulkanickém kráteru a také sloupce tryskajícího plynu, 
dosahující výšky 385 km nad povrchem měsíce a pokrývající oblasti až 700 km vzdálené. Erupce 
Tvashtaru vyfotografovala 26. února 2007 sonda New Horizons při průletu kolem Jupitera na cestě k 
Plutu. Sonda objevila enormní 290 km vysoké výtrysky z vulkánu, se zatím nevysvětlenou vláknitou 
strukturou zřetelně viditelnou ve slunečním světle.



  

Europa

Europa je o něco málo menší, než Měsíc. Má pravděpodobně železo-niklové jádro, horninový (převážně 
silikátový) plášť, oceán tekuté vody (mocný 100 km) a na povrchu ledová krusta silná několik kilometrů. 
Má slabou kyslíkovou atmosféru.   



  

Lineární praskliny

Nejviditelnější povrchové útvary na Europě jsou série tmavších prasklin, které křižují nahodile a ve 
všech směrech povrch měsíce. Bližší pozorování ukázalo, že na obou stranách těchto prasklin mohou 
být útvary, které dříve byly spolu spojené a které se oddělily vlivem posunu části ledu směrem od 
sebe. Praskliny mohou být tisíce kilometrů dlouhé a desítky kilometrů široké.



  

Život na Europě
Vnitřní oblasti Europy jsou v současnosti 

považovány za nejžhavějšího kandidáta na 
objevení mimozemského života ve sluneční 
soustavě. Život by mohl existovat v případném 
oceánu pod ledovou krustou, kde by se mohl 
vyvinout a adaptovat na podmínky bez 
slunečního světla podobně jako některé 
organismy na dně oceánů na Zemi v oblasti 
černých kuřáků či jezera Vostok. Dosud sice 
neexistují žádné důkazy, že se na Europě 
vyskytuje život, nicméně předpokládaný výskyt 
vody na tomto měsíci je silným argumentem, 
aby na Europu byla vyslána sonda. Černý kuřák 
je nápadný podmořský objekt v podobě 
hydrotermálního průduchu, který se nalézá na 
mořském dně. Jedná se o kruhové komínky, 
které jsou tvořeny minerálními složkami, které 
s sebou vynáší z nitra zemské kůry přehřátá 
voda. V okolí černých kuřáků žijí rozvinutá 
společenstva s uzavřeným ekosystémem zcela 
závislým na síře. Ve velkých tlacích a bez 
slunečního světla.  



  

Ganymed

Ganymed je největší měsíc Jupitera i celé Sluneční soustavy. Je dokonce větší, než planeta Merkur.  V 
nitru je pravděpodobně jádro, tvořené železem a jeho sulfidy, křemičitý plášť a vnější ledový plášť (mocný 
až 1000 km). Led tvoří 50% hmotnosti měsíce.



  

Ganymedův povrch

Ganymedův povrch je tvořen převážně silikátovými horninami a vodním ledem.  Je pokryt světlými a 
tmavými oblastmi, které se od sebe pravděpodobně liší stářím. Tmavé oblasti jsou hustě pokryty krátery, 
což naznačuje, že vznikly velice dávno. Zabírají přibližně třetinu povrchu. Naproti tomu světlé oblasti 
vykazují nižší četnost impaktních kráterů, ale pro změnu jsou protkány množstvím trhlin a prasklin.



  

Callisto

Callisto je druhý největší měsíc Jupitera a dosahuje 99% velikosti Merkuru. Je pravděpodobně tvořen 
horninami a ledem ve stejném poměru. Kolem křemičitanového jádra se pravděpodobně nachází relativně 
tenký oceán slané vody a kolem něj ledová kůra.



  

Povrch Callista

Na povrchu Callista, který je poset čistě impaktními krátery, se nachází vodní led, oxid uhličitý, 
křemičitany a organické látky. Na snímku kráter Valhalla s průměrem 3800 km.
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