
Impact pe Marte
Un asteroid de mici dimensiuni ar putea lovi planeta Marte in 30 ianuarie. Asteroidul a fost observat
tarziu, in 20 noiembrie 2007. Oamenii de stiinta avertizeaza ca astfel de asteroizi mici, greu detectabili,
pot lovi si Pamantul oricand.
  Asteroidul de 50 diametru a fost denumit WD5 2007 si, potrivit primelor observatii, ar fi avut o sansa
din 28 sa loveasca planeta Marte, potrivit publicatiei specializate Newscientist. Asteroidul este
comparabil ca marime cu cel care a lovit Pamantul in nord-estul Siberiei, in 1908 si care a distrus
vegetatia pe o raza de zeci de kilometri. Oamenii de stiinta si-au pus mari sperante in observarea
impactului dintre asteroid si planeta Marte, de pe urma caruia sa traga anumite concluzii in eventualitatea
unui impact asemanator pe Pamant. Craterul rezultat in urma impactului ar fi urmat sa aiba o raza de 1
kilometru. Cu toate acestea, observatii ulterioare asupra traiectoriei asteroidului WDC5 2007 au scazut
insa sansele ca acest corp ceresc sa loveasca planeta vecina. Astfel, potrivit ultimelor calcule, sansele de
impact sunt de 1 la 10.000, ceea ce face ca asteroidul sa treaca la 4.000 de kilometri de planeta rosie.
Şansele ca el sa fie deviat spre Pamant, de gravitatia planetei Marte sunt aproape inexistente.
  Oamenii de stiinta profita insa de acest moment pentru a atrage atentia asupra probabilitatii ridicate ca
un astfel de corp ceresc sa loveasca Pamantul in viitorul apropiat. Nasa deruleaza un program prin care
intentioneaza sa detecteze toti asteroizii cu diametre de minim 140 de metri. Agentia a anuntat ca in
cativa ani va avea o baza de date cu 90 la suta din acesti asteroizi. Conducerea NASA arata ca incearca sa
duca programul de observare mai departe si sa coboare limita minima a dimensiunii asteroizilor observati
la 50 de metri.
  Oamenii de stiinta avertizeaza ca asteroizii de mici dimensiuni sunt greu detectabili, iar un corp de
marimea celui care se indreapta acum spre Marte ar putea fi detectat prea tarziu, in eventualitatea in care
s-ar indrepta spre Pamant. Practic, daca observatoarele ar localiza un asemenea corp care se indreapta
spre noi, cu doar cateva saptamani inainte ca acesta sa ajunga la destinatie, nu s-ar putea face nimic pentru
a evita impactul. Iar impactul cu un asemenea corp nu este de neglijat, efectele acestuia fiind devastatoare
mai ales daca ar lovi o zona populata. Don Yeomans, seful Programului Obiectului Aproape de Pamant
(Near Earth Object Program), de la NASA, considera ca singura masura in cazul unui asemenea impact
este evacuarea. "Vom fi capabili sa calculam cu precizie exact ce zona va lovi si va trebui sa evacuam
populatia acelei regiuni", spune Yeomans, citat de Newscientist.
  Un asteroid de mari dimensiuni are o probabilitate ridicata de a lovi Pamantul in 13 aprilie 2036.
Asteroidul Apophis, potrivit primelor observatii, avea 1 din 37 sanse sa loveasca Pamantul, insa, potrivit
observatiilor ulterioare, sansele au scazut la 1 din 45.000. Asteroidul are o greutate de 20 de milioane de
tone si va lovi cel mai probabil in oceanul Pacific.
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