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Życie na Marsie: było czy jest? 

Nietrudno zauważyć, że to pytanie jest trochę prowokacyjne, bo brak w nim trzeciej opcji: że 

mianowicie Mars jest i zawsze był planetą całkowicie martwą. To oczywiście jedna z możliwości, 

więc odnotujmy ją dla porządku, ale skupimy się tu na coraz bardziej prawdopodobnej hipotezie 

„ożywionego” Marsa, jeśli nie dziś, to przynajmniej w odległej przeszłości. A przekonamy się może 

już bardzo niedługo: w lutym 2021 roku w pobliże Marsa dotrą z Ziemi aż trzy misje kosmiczne, w 

tym dwie z lądownikami, których głównym celem jest badanie śladów dawnego życia i warunków, 

które w przeszłości mogły umożliwić biogenezę na tej planecie. 

Dwie z tych misji to absolutne novum w międzynarodowym wyścigu do Czerwonej Planety: chiński 

lądownik Tianwen-1 i orbiter Hope wysłany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeśli Tianwen-1 

wyląduje szczęśliwie na powierzchni, Chiny dołączą do elitarnego klubu państw, które zdołały 

umieścić na Marsie sprzęt do badania tamtejszych skał – jak dotąd tylko NASA (USA) opanowały tę 

sztukę i to wielokrotnie. Jeden z jej lądowników Curiosity niestrudzenie wykonuje swą pracę od 

ośmiu lat, choć planowano, że urządzenia nie wytrzymają dłużej niż dwa lata marsjańskiego klimatu. 

Wszystkie trzy misje wyruszyły z Ziemi latem 2019 roku, korzystając z powtarzającego się co dwa 

lata zbliżenia Ziemi i Marsa. Pierwszy do marsjańskiej atmosfery dotrze Hope – ma to nastąpić 9 

lutego i – niezależnie od powodzenia i wyników – będzie to wielkie wydarzenie jako pierwsza tak 

ambitna próba kraju arabskiego (choć sam orbiter jest konstrukcji amerykańskiej, a całe 

przedsięwzięcie przebiega we współpracy z amerykańskimi instytucjami). W dzień później (10 

lutego) na orbitę Marsa dotrze Tianwen-1, ale na lądowanie na powierzchni planety przyjdzie nam 

poczekać do maja; wtedy dowiemy się, czy Chiny staną się drugim po USA krajem, któremu udała 

się ta trudna sztuka. Jeśli tak się stanie Chiny potwierdzą, po zeszłorocznym sukcesie misji Chang’e-

5, która przetransportowała na Ziemię ładunek skał księżycowych, że są światową potęgą w 

eksploracji Kosmosu.  

Jako trzeci do atmosfery Marsa dotrze (18 lutego) łazik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity 

i od razu podejmie próbę lądowania. Jeśli się powiedzie prace rozpoczną się niemal natychmiast i 

będą prowadzone tak długo, póki urządzenia nie odmówią posłuszeństwa. Zważywszy, że 

Perseverance jest niemal dokładną, choć wzmocnioną, kopią Curiosity, może to potrwać długie lata.  

 

Mapa topograficzna Marsa. Na południu rozciąga się marsjańska „Pangea”, na północy „ocean”. Główne rysy lądu południowego to 

wyżyna Tharsis na zachodzie (ograniczona na północy rozpadliną Valles Marineris, a na zachodzie łańcuchem wulkanów Tharsis 

Montes) i dwa ogromne baseny impaktowe (Argyre Planitia i Hellas Planitia). Kraterem impaktowym jest również „zatoka” Isidis 

Planitia, na skraju której wyląduje Perseverance (czerwona strzałka). Nieco dalej na wschód, w pobliżu wulkanów Elysium Mons ma 

lądować Tianwen-1 (niebieska strzałka). Strzałka fioletowa wskazuje miejsce lądowania i działalności łazika Curiosity; USGS Public 

Domain. 
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Skąd przekonanie, że Mars był planetą ożywioną? Są trzy główne przesłanki, niezależne od siebie, 

ale zmierzające w tym samym kierunku. Po pierwsze więc wiemy już, że życie na Ziemi pojawiło się 

bardzo szybko, niemal natychmiast po ustabilizowaniu się jej warunków po okresie tzw. wielkiego 

bombardowania, czyli spadających większych i mniejszych meteorytów i planetoid, co miało miejsce 

ok. 4 mld. lat temu i dotyczyło wszystkich planet Układu Słonecznego, nie tylko naszej. Ponieważ 

największe z tych impaktów prowadziły do zagotowania i odparowania oceanów, życie, nawet jeśli 

powstało wcześniej, nie mogło przeżyć tak wielkich katastrof. Gdy jednak uderzenia ustały życie 

zjawiło się niemal od razu i trwa już bez przerw, mimo okresowych wielkich wymierań, też niekiedy 

wywołanych mniejszymi impaktami. Sugeruje to, że „odpowiednie warunki”, a więc głównie 

obecność wody i atmosfery, wystarczą do zainicjowania biogenezy. A takie warunki na Marsie kiedyś 

istniały.  

Po drugie w ostatnich kilku dziesięcioleciach znaleziono przejawy życia (na Ziemi) praktycznie we 

wszystkich środowiskach, również takich (bardzo gorących, bardzo zasolonych, o bardzo silnym 

promieniowaniu itp.), które wydawały się wcześniej zabójcze dla wszelkich żywych organizmów. Co 

więcej, te tzw. ekstremofile („miłośnicy ekstremalnych warunków”) stanowią najstarsze 

filogenetycznie elementy głównych konarów drzewa rodowego (bakterii, archeanów, eukariontów), 

więc wydaje się, że początkowo te ekstrema były właśnie normą, od której dopiero późniejsze i 

bardziej złożone formy życia odeszły. Takie właśnie warunki panowały na wczesnej Ziemi i wczesnym 

Marsie i nie widać powodu, dla którego tylko na Ziemi miałyby prowadzić do biogenezy.  

Po trzecie wreszcie wiemy dziś, że materia organiczna (różne złożone związki węgla) jest 

powszechna w Kosmosie i może też przemieszczać się w przestrzeni kosmicznej, np. w kometach, 

planetoidach i meteorytach, a także w pyle międzygwiezdnym. Nie brakowało więc „cegiełek”, z 

których żywe organizmy są zbudowane.  

Ale „życie” planety można rozumieć dwojako: z jednej strony jako obecność na niej istot ożywionych 

(np. zwierząt, roślin, bakterii na Ziemi, lub jakichś ich odpowiedników na Marsie), ale też – z drugiej 

– jako aktywność tektoniczną i sedymentacyjną, nieustannie zmieniającą jej powierzchnię i tu nie 

ma już wątpliwości: Mars, choć dziś „martwy”, był w przeszłości jak najbardziej „żywy” w tym drugim 

właśnie sensie. I jest również jasne, że aby powstało i rozwijało się życie planeta musi być „żywa” 

także w tym drugim znaczeniu – tylko stałe odmładzanie powierzchni planety za sprawą tektoniki i 

sedymentacji może zapewnić życiu dopływ potrzebnych mu substancji i materiałów.  

Choć to Wenus nazywamy „siostrzaną planetą” Ziemi (ze względu na niemal identyczne rozmiary), 

tak naprawdę to Mars – choć znacznie mniejszy – faktycznie zasługuje na to miano. Jego budowę 

geologiczną i struktury sedymentacyjne znamy na wielu obszarach równie dobrze lub nawet lepiej 

niż na Ziemi (geologia Wenus jest prawie nieznana, z powodu niewidoczności jej powierzchni i 

wielkich temperatur, uniemożliwiających lądowanie), a Google Mars pozwala poruszać się po nim 

niemal równie precyzyjnie, jak Google Earth po naszej planecie. Mapa topograficzna Marsa też 

bardzo przypomina ziemską, tyle że nie tą dzisiejszą, a z końca paleozoiku i początków mezozoiku, 

gdy istniał tylko jeden ląd – Pangea i jeden ocean – Panthalassa. Taką marsjańską Pangeą jest 

ogromny wyniesiony obszar zajmujący niemal całą półkulę południową, a Panthalassą – obniżony i 

pokryty osadami teren na północy. Ów ląd południowy ma obszary wyniesione (przypominająca 

nieco Tybet wyżyna Tharsis) i głębokie kotliny, pustynie, pasma górskie i doliny, a także jedną 

szczególnie podobną do ziemskiej strukturę, jaką jest wielka rozpadlina Valles Marineris, będąca 

odpowiednikiem ziemskich ryftów. To znak, że skorupa marsjańska pękała, a z jej wnętrza, jak w 

przypadku Ziemi, wydobywały się wielkie masy law, tworzące dziś potężne wulkany na północno-

zachodniej krawędzi wyżyny Tharsis.  
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Wyżyna Tharsis i okoliczne tereny. Mapa pokazuje obecność czynników niezbędnych dla powstania i rozwoju życia – 

aktywną tektonikę (rozpadlina Valles Marineris na północnym skraju Tharsis), intensywny wulkanizm (stożki Tharsis 

Montes na zachodzie) i wodę w stanie płynnym (dwie wielkie doliny, zakończone deltami). Na podstawie danych Mars 

Orbiter Laser Altimeter (MOLA), NASA/JPL-Caltech/Arizona State University. 

Kluczowym dla możliwości istnienia życia w przeszłości jest problem obecności wody w stanie 

płynnym, która zdaniem egzobiologów jest jedynym medium zapewniającym warunki do 

funkcjonowania organizmów opartych na przemianie materii (w Kosmosie dominują temperatury 

albo skrajnie wysokie, albo skrajnie niskie, a w umiarkowanych – sprzyjających życiu – nie występują 

właściwie inne substancje w płynnym stanie skupienia). Analiza niezliczonych zdjęć powierzchni 

Marsa pokazuje tak dużo śladów istnienia dawnych cieków wodnych, że problemem jest nie to, czy 

woda na Marsie występowała, ale czy trwało to odpowiednio długo, by starczyło czasu na biogenezę 

– teoretycznie jest bowiem możliwe, że woda upłynniała się tylko w wyniku uderzeń meteorytów 

lub erupcji wulkanicznych, ale większość czasu spędzała – jak dziś – w postaci lodu. Jest kilka 

przypadków, gdzie taka interpretacja nie wydaje się możliwa. Np. w kraterze Eberswalde, 

położonym na obszarze południowej delty z powyższej ryciny, widać nie tylko dolinę przepływającej 

przez krater rzeki, ale też wyraźne jej zakola (meandry), w tym nakładające się na siebie pod różnymi 

kątami, co wskazuje na długotrwałe istnienie rzeki, która musiała nie tylko rzeźbić coraz bardziej 

wcinające się meandry, ale też zmieniać bieg nurtu, tworzyć nową dolinę i nowe meandry – a to 

trwało z pewnością co najmniej tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy lat. Bardzo dużo argumentów za 

długotrwałym utrzymywaniem się wody dostarczyły zdjęcia i analizy dokonane przez Curiosity, który 

wykazał istnienie wzgórz zbudowanych z osadów powstałych w środowisku wodnym i odkładających 

się w sekwencję warstw, których sedymentacja – znając jej tempo – trwała kilka milionów lat. A to 

tylko dwa z rosnącej z każdym rokiem liczby dowodów wodnej przeszłości Marsa. 
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Gdzie wyląduje Perseverance? 

Śladów dawnego życia najlepiej szukać tam, gdzie mogło się ono rozwijać i gdzie te ślady mogą być 

czytelne do dziś. Stąd wielkie znaczenie, jakie od początku przywiązywano do lokalizacji obecnej 

marsjańskiej ekspedycji. Prace nad wyborem najbardziej obiecującego miejsca zaczęły się wiele lat 

przed rozpoczęciem misji Perseverance, a lista potencjalnych kandydatów kurczyła się z każdym 

kolejnym posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej, aż pozostał na końcu tylko jeden kandydat – krater 

Jezero na zachodnim skraju „zatoki” Isidis Planitia. We wcześniejszych krokach rozważano takie 

miejsca, jak wspomniany już krater-jezioro Eberswalde (z pewnością właściwa lokalizacja na przyszłą 

ekspedycję), dawny krater impaktowy Holden, wypełniony w przeszłości wodą rozległego jeziora, 

czy Mawrth Vallis – zagadkową dolinę ze śladami wodnych osadów ilastych, leżącą na granicy 

południowych wyżyn i północnego „oceanu” (Mawrth to po walijsku Mars, nawiasem mówiąc). To 

również potencjalne miejsce dla przyszłych misji, zwłaszcza że wymieniana była już podczas selekcji 

miejsc dla lądowania Curiosity – przegrała tylko o włos z kraterem Gale. W roku 2017 lista 

kandydatów skurczyła się do trzech, dwa z nich dotyczyły regionu Columbia Hills w obrębie krateru 

Gusiewa (miejsca lądowania łazika Spirit) i NE Syrtis, obszaru dawnej aktywności wulkanicznej z 

osadami sugerującymi obecność gorących źródeł, ulubionych środowisk ziemskich ekstremofilów. 

Ostatecznego zwycięzcy, krateru Jezero, dokonano w listopadzie 2018 roku. Znajomo brzmiąca 

nazwa Jezero ma oczywiście słowiańskie korzenie, choć wywodzi się z muzułmańskiego kraju – 

upamiętnia bośniackie miasteczko o tej właśnie nazwie. Zgodnie z konwencją marsjańskie kratery o 

średnicy poniżej 50 km nazywa się od ziemskich miast o populacji mniejszej niż 100 tysięcy. 

 

 

Sześciokołowy łazik Perseverance i maleńki dron-śmigłowiec Ingenuity (NASA/JPL-Caltech) 

Dlaczego Jezero? 

Krater Jezero, podobnie jak wcześniej Gale, gdzie lądował Curiosity, to wypełniony osadami 

jeziornymi okrągły zbiornik, do którego w przeszłości wpływały rzeki, niosące ze sobą osady z 

otaczających terenów. Doliny tych cieków są pięknie widoczne na zdjęciach – w przypadku Jezero 

widać też dodatkowo dolinę uchodzącą z krateru, co – zważywszy że pierścień wzgórz otaczający 

pierwotnie krater musiał być ciągły – świadczy o erozyjnej sile rzek wpadających i uchodzących z 

krateru. W miejscach, gdzie rzeki wpadały do krateru tworzyły delty, a ich osady zostały już zbadane 

dzięki analizie zdjęć i wynikom pomiarów spektralnych. Rzecz ciekawa – minerały w osadach dwu 

delt są różne, co świadczy, że rzeki te erodowały tereny o odmiennej budowie geologicznej. 
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Zdjęcie wykonane przez Mars Reconnaissance Orbiter. Widać dolinę przerywającą pierścień wzgórz otaczających krater 

i osady delty w miejscu, gdzie rzeka wpada do krateru. Kolory oznaczają osady o różnym składzie mineralnym (NASA).  

 

 

Krater Jezero wypełniony wodą, rekonstrukcja przedstawia stan sprzed ok. 3,5 miliarda lat. Widać dolinę rzeki 

wpływającej i wypływającej z jeziora (NASA/JPL-Caltech). 

Na dnie jeziora spoczywają głównie iły i węglany i są to minerały tworzące się (na Ziemi) w 

warunkach interakcji dwutlenku węgla (węglany) i wody (w obu przypadkach). Dodatkowo ziemskie 

węglany to w ogromnej większości osady powstałe pod wpływem żywych organizmów, co 

oczywiście nie przesądza ich genezy na Marsie . Charakter osadów z Jezero wskazuje również, że 

wody jeziora nie były ani silnie zakwaszone, ani zasadowe, co też może być okolicznością sprzyjającą 

życiu. 
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Przygotowania do marsjańskiej ekspedycji Perseverance trwały wiele miesięcy na Ziemi, a sam 

pojazd trenował „na sucho” w miejscu, które wybrano ze względu na podobieństwo ukształtowania 

terenu i charakteru osadów zalegających w podłożu – na dnie wyschniętego przed dziesiątkami 

tysięcy lat jeziora Walker Lake w stanie Nevada. Chodziło nie tylko o sprawdzenie lokomocyjnych 

zdolności łazika w pokonywaniu przeszkód terenowych, ale też doskonalenie zdalnego obsługiwania 

jego licznych instrumentów badawczych. Trening dotyczył też śmigłowca Ingenuity, pierwszego 

latającego pojazdu na Marsie, który będzie z powietrza wspomagał aktywność łazika – choć w tym 

przypadku trudno znaleźć na powierzchni Ziemi odpowiadające Marsowi warunki, gdyż gęstość 

naszej atmosfery jest wszędzie stukrotnie wyższa niż na Czerwonej Planecie (choć przeprowadzano 

już próby na wysokości 50 km, gdzie gęstość powietrza jest bliższa marsjańskiej).  

Nie przypadkiem wśród osadów na dnie Walker Lake występują stromatolity, węglanowe struktury 

budowane przez maty sinicowe, które na Ziemi mają za sobą bardzo długą historię (pierwsze zaczęły 

powstawać ponad 3,5 miliardów lat temu) i są wspomnieniem najwcześniejszych etapów istnienia 

życia na naszej planecie. Jeśli domniemane marsjańskie życie pozostawiło po sobie jakieś ślady, to 

struktury zbliżone do stromatolitów byłyby najłatwiejsze do identyfikacji, bo skamieniałości 

pojedynczych komórek organizmów o wielkości bakterii czy sinic trudno w osadzie ilastym 

oczekiwać. 

Jednym z ważnych celów Perseverance będzie, po raz pierwszy w dziejach misji marsjańskich, 

zgromadzenie w jednym miejscu pobranych próbek skał i regolitu i pozostawienie takiej kolekcji do 

zabrania na Ziemię przez kolejne misje, już przygotowywane przez NASA i jej europejskiego 

odpowiednika ESA. By to jednak nastąpiło Perseverance musi najpierw bezpiecznie wylądować, a to 

zawsze bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Dlatego 18 lutego trzymajmy mocno kciuki za jego 

pomyślność, a w maju, ponownie, gdy będzie lądować Tianwen-1. Miłośnikom Marsa w 2021 roku z 

pewnością nie zabraknie emocji. 
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