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Co zaliczamy do ośrodka 

międzygwiazdowego?

 Ciemną materię międzygwiazdową wywołującą 
zjawisko ekstynkcji promieniowania (ciemne 
mgławice)

 Ciemną materię okołogwiazdową (dyski)

 Jasną materię usytuowaną w pobliżu gwiazd 
gorących, które pobudzają ją do świecenia 
(mgławice emisyjne)

 Jasną materię okołogwiazdową odbijającą światło 
gwiazd (mgławice refleksyjne)



„Dziura w niebie” podobna do dostrzeżonej 

przez Herschel’a (ciemna mgławica)



Ten sam obiekt – przez ciemny obłok można 

„patrzeć” w podczerwieni



„Puste” miejsce w obszarze Drogi Mlecznej 

obok grupki jasnych gwiazd – przypadek?



Jasny obłok otaczający gorącą gwiazdę – mgławica 

planetarna pobudzona do świecenia przez nią



Mgławica „Helix” – zapewne bliższa od 

poprzedniej



Mgławica planetarna NGC 3132



Jeszcze jedna mgławica planetarna



Bliższy rzeczywistości obraz mgławicy



Kilka innych mgławic planetarnych



Skutki potężnego wybuchu przed 1000 lat –

mgławica Krab



Niedawna Supernowa w Wielkim Obłoku 

Magellana



Ta sama Supernowa w Wielkim Obłoku Magellana 
(SN1987) – świecenie w innych liniach



Supernowa widziana „oczami” Hubble’a



„Wiatr” wokół gwiazdy Wolfa-Rayeta 
WR124; zdjęcie HST



Gwiazda Nowa; skutek eksplozji widzianej w 
1992 w gwiazdozbiorze Łabędzia/



Asocjacja OB. – mieszanina młodych gwiazd, 

jasnej i ciemnej materii rozproszonej



Asocjacja „motyl” – widoczne „starcie” jasnej i 

ciemnej materii



Inny przykład asocjacji OB – wokół obszar o 

podwyższonej ekstynkcji



Styk jasnej i ciemnej materii w okolicach 

asocjacji Sco OB2



Styk ciemnej i jasnej materii – mgławica 

„Koński Łeb” w Orionie



Ciemne „globule” wewnątrz asocjacji OB



Zdjęcie globul w wysokiej rozdzielczości



W „parujących” ciemnych obłokach 

najpewniej powstają gwiazdy.



Obszar formowania gwiazd w NGC 253



Okolice Mgławicy Oriona: widoczny 

„Koński Łeb” i asocjacja



Asocjacja w Orionie widoczna w 

pośredniej zdolności rozdzielczej



Otoczenie nowo powstałej gwiazdy w Trapezie 

Oriona



To też mgławica Oriona, ale w liniach 

emisyjnych gazu



Ciemny dysk wokół nowo powstałej gwiazdy



„Kometarne” mgławice wokół nowo powstałej 

gwiazdy



Mgławice kometarne i dyski wokółgwiazdowe w 

asocjacji Oriona



Mgławica Triffid



Fragment mgławicy Triffid – tu właśnie 
rodzą się gwiazdy. Zdjęcie z HST



„Odpady poprodukcyjne” – mgławice 

refleksyjne wokół Plejad



Jaką rolę odgrywa ośrodek 

międzygwiazdowy w galaktykach?

 W Drodze Mlecznej ośrodek to ok. 10% masy całej 
Galaktyki

 Średnia gęstość ośrodka to zaledwie ok. 1 atomu
wodoru na cm3 – jest to tzw. „granica Oorta”

 Ośrodek międzygwiazdowy skupiony jest w dysku i 
ramionach spiralnych

 Materii międzygwiazdowej ubywa skutkiem 
powstawania gwiazd

 Wyewoluowane gwiazdy tracą masę wzbogacając 
ośrodek  międzygwiazdowy



„Bliźniacza” galaktyka M31 – niefortunnie 

usytuowana



Rozmieszczenie materii międzygwiazdowej w 

ramionach galaktyki M51



Ta sama galaktyka w większej rozdzielczości 

obserwowana przez HST



Inny przykład galaktyki spiralnej widzianej 

„face on”



Asocjacje gwiazd OB w ramionach 

galaktyki NGC 3370



Słynne „sombrero” – galaktyka spiralna M104 

widziana „edge on”



To samo „sombrero” – tym razem oczami 
Hubble’a



I podobna, bardzo odległa galaktyka –
wciąż bez nazwy...



„Hamburger” – efekt ekstynkcji i wzbudzenia w 

młodej mgławicy planetarnej



Ta sama galaktyka widziana równocześnie w 

zakresie widzialnym i satelitarnego UV



Nasza Galaktyka widziana w promieniowaniu 

podczerwonym



Gromada galaktyk spiralnych: ciemna materia i 

powstające gwiazdy



Centralny obszar naszej Galaktyki – okolice 

gwiazdozbioru Strzelca



Kompozycja zdjęć Drogi Mlecznej – widoczna 

warstwa ciemnej materii



Zdjęcie Drogi Mlecznej wykonane 

szerokokątną kamerą



Droga Mleczna na południowym niebie – to 

widzieli Inkowie



...którzy jedną z ciemnych plam w DM nazwali 

„Liskiem”. A ja tam byłem, wino...


