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Što je život? Kakva mu je definicija? Kako prepoznati život?
Kakav je naš život? Je li to život? Ima li život cijenu?
Kako očuvati živote? Kako omogućiti život? Kako živjeti bolje?
Ima li života poslije smrti? Ima li života prije smrti?
Kako počinje život? Život na Zemlji…kolikim vrstama je ugrožen život na Zemlji?
Postoji li izvanzemaljski život?
Koje su građevne opeke života? Što znači da je virus na granici živog i neživog?
Kako produljiti život? Kako spasiti život?
Životne zajednice... životne odluke... životni strahovi.. životne dileme…
životni izazovi... životna otkrića... ljepota života...
Kako znanost utječe na život? Kako ga čini i mogućim i duljim i boljim?
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https://dariohrupec.org/tekstovi/astrobiologija-znanost-o-izvanzemaljskom-zivotu/



Što je astrobiologija?

interdisciplinarno polje prirodnih znanosti o porijeklu, ranom 
razvoju, raspodjeli i budućnosti života u svemiru



Što je život?



Što je život?

karakteristika po kojoj razlikujemo organiziranu materiju 
koja ima određene procese(samoodržanje, samoorganizacija, 
razmnožavanje, evolucijska prilagodba) od one koja ih nema

prirodna znanost o životu na Zemlji je BIOLOGIJA



Postoji li život u svemiru?



Postoji li inteligentni život u svemiru?



Fermijev paradoks

WHERE IS EVERYBODY?

prividna proturječnost 
između općeg očekivanja da izvanzemaljske civilizacije postoje

i činjenice da potvrdu njihovog postojanja zasad nemamo



Fermijev paradoks

I. Oni su ovdje
rješenje 1: Oni su ovdje i nazivaju se Mađarima
rješenje 2: Oni su ovdje i petljaju se u ljudske poslove
rješenje 3: Bili su ovdje i o tome su ostavili dokaze
rješenje 4: Oni postoje i to smo mi – svi smo mi vanzemaljci!
rješenje 5: Scenarij zoološkog vrta
rješenje 6: Scenarij zabrane
rješenje 7: Hipoteza planetarija
rješenje 8: Bog postoji



Fermijev paradoks
II. Oni postoje, ali se još nisu javili
rješenje 9: Zvijezde su daleko
rješenje 10: Nisu imali dovoljno vremena da nas dosegnu
rješenje 11: Perkolacijski pristup
rješenje 12: Bracewell–Von Neumannove sonde
rješenje 13: Mi smo solarni šovinisti
rješenje 14: Oni sjede kod kuće...
rješenje 15: ...i tumaraju Internetom
rješenje 16: Šalju signale, ali mi ih ne znamo primiti
rješenje 17: Šalju signale, ali ne znamo na kojoj ih frekvenciji hvatati
rješenje 18: Naša strategija traganja je pogrešna
rješenje 19: Signal je već tu negdje, među drugim podacima
rješenje 20: Nismo dovoljno dugo slušali
rješenje 21: Svi osluškuju, nitko ne emitira
rješenje 22: Berserkeri
rješenje 23: Ne žele uspostaviti kontakt
rješenje 24: Oni imaju drukčiju matematiku
rješenje 25: Oni stalno pozivaju, ali mi ne raspoznajemo signal
rješenje 26: Oni su negdje, ali je svemir čudniji no što zamišljamo
rješenje 27: Izbor (vlastite) katastrofe
rješenje 28: Naišli su na singularnost
rješenje 29: Nebo je često oblačno
rješenje 30: Postoji beskonačno mnogo vanzemaljskih civilizacija, 
                    ali samo jedna unutar našeg horizonta čestica: naša



Fermijev paradoks

III. Oni ne postoje
rješenje 31:  Svemir je tu samo zbog nas
rješenje 32:  Život se mogao pojaviti tek nedavno
rješenje 33:  Planetarni sustavi su rijetki
rješenje 34:  Mi smo prvi
rješenje 35:  Stjenoviti planeti su rijetki
rješenje 36:  Trajno naseljive zone su uske
rješenje 37:  Jupiteri su rijetki
rješenje 38:  Zemlja ima optimalan “motor evolucije”
rješenje 39:  Galaksija je opasno mjesto
rješenje 40:  Planetarni sustav je opasno mjesto
rješenje 41:  Zemljin sustav tektonskih ploča je jedinstven
rješenje 42:  Mjesec je jedinstvena pojava
rješenje 43:  Postanak života je rijetkost
rješenje 44:  Prokarioti rijetko prelaze u eukariote
rješenje 45:  Vrste koje izrađuju alate su rijetkost
rješenje 46:  Tehnološki napredak nije nužan
rješenje 47:  Inteligencija koja se može mjeriti s ljudskom je rijetkost
rješenje 48:  Jezik je čovjekova posebnost
rješenje 49:  Nastanak znanosti nije nužan



Za razmišljanje...



Za razmišljanje...



Za razmišljanje...



Za ozbiljno znatiželjne...

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2015.1460



Za ozbiljno znatiželjne...
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