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II. KÕZETFELSZINEK KÖZELRÕL
A
marsi
mikrokörnyezet
szikláinak
felszínvizsgálatából láttuk, hogy azokat belsõ és
külsõ erõk alakították. Döntõ jelentõségû volt a
szél e felszínek kialakításában, de a sziklák
elhelyezkedésénél az õket a helyzínre szállító víz
munkáját is figylemebe kell venni. Az apró
szemcsés törmelék mozgatásában szintén fontos
szerepet játszott a szél. Most ezek elrendezõdését
tanulmányozzuk.
A széltevékenység háromféle lehet: pusztítás,
szállítás és fölhalmozás. Ennek alapján
rendezhetõk csoportokba a homokra jellemzõ
(eolikus) mikroformák.

találhatók. A sziklafelszíneken apró gödrök,
néhány centiméter hosszú vésett rovátkák
(szélkarcok) jelzik a szélmarás hatását. A
szélmarta helyek felületborításának aránya elérheti
a teljes felület 5060 %-át is.
A kõzetdarabok mögött található homokfodrok
mellett az akkumulációs formák között említhetõk
azok a kis méretû dûnék is, amelyek néhány méter
hosszúak, és egy-két deciméter magasak. Szinük
világos a felszínükre ülepedett légköri porréteg
következtében. Ám miután a Sojouner rover
átgurult egy ilyen mikrodünén, a keréknyomai
helyén a porborítás alól elõbukkant a dûne
sötétebb színû anyaga.
A Pathfinder által vizsgált területen számos apró
kõzetdarab szélárnyékos oldalán ismerhetõ föl
szélzászló, melynek hosszúsága a decimétertõl
közel egy méterig változik, s magassága néhány
centiméter, színe vöröses, anyaga pedig
finomszemcsés.

Pathfinder körüli sziklák lábánál is. A szél azonban
nemcsak elszállítja, de a homok egy részét el is
rendezi. A kisebb méretû kõzetdarabok mögött
hosszan elnyúló szélzászlókat fényképezett a
Pathfinder. A szélzászlók elhelyezkedési irányából
meghatározták az uralkodó szélirányt is a
Pathfinder vidékén, a leszállási idõszak
évszakában (ÉNy-DK).

A
szélfújta
formák
különbözõ
mérettartományokba esnek. Ezek közül a
bolygófelszíni mikrokörnyezetek tartomá-nyába
esõ kisebbeket, a leszállóhelyhez közelieket
érintettük eddig. A Pathfindertõl távolabb láthatók
már a nagyobb magasságból megfigyelhetõ táj
formakincséhez tartoznak. Ezek olyan nagyobb
méretû homokdûne tarajok, amelyek az ûrszonda
körüli mikrokörnyezet megfigyelési határának
peremén húzódnak és a lokális környezet formáit a
regionális környezet domborzati formáihoz
kapcsolják.

2.1 Szélfújta alakzatok a Pathfinder körül
A szél pusztító tevékenysége (koptatás, szélmarás)
a felszíntõl mért 15 centiméteres magasságig a
legintenzívebb, mert ez az ugraltatva szállított
homokszemcsék jellemzõ haladási szintje. Ennek
következtében a nagyobb sziklatömböket eróziós
árok szegélyezi a szikla közelében lokálisan
megnövekvõ szélsebesség túlmélyítõ hatásának
eredményeként. Ebben az eróziós árokban fõleg a
kõzetdarabról származó törmelékszemcsék

Kezdjük a szélfújta törmelék (por és homok)
alakzatainak tanulmányozását a sziklák
környezetében. A lassú szél a lebegõ port a sziklák
tetején is leteszi, ezért sok kõdarab van porral
borítva. Ilyen porborítást minden marsi
leszállóhelyen megfigyeltek. A Bernoulli törvény
értelmében a nagy sebességû áramlás, az erõs szél,
elszállítja a homokot. Gyors áramlású a szél a
sziklák mögött, mellett, s ezért a sziklák körül kis
árok keletkezik. Gyakoriak az ilyen árkok a

Big Crater

.

Squash

.

Bosco

.

Squid

.

A Pathfinder leszállóhelyének tágabb környezetét

Ender

. .

Hassock

ÉSZAK

A

Pathfinder

.

Zaphod

képeinek

Roadrunner Flats

vizsgálatából
KELET

Twin Peaks

Far Knob

Mermaid
Duneform

.

2.2 Szélfújta alakzatok a kõzeteken és a
régióban

NYUGAT

DÉL

a Tiu és az Ares-völgyet létrehozó áradások, tehát
a víz áramláskor föllépõ szállító munkái
alakították ki. Az áradások után fõleg a szél és az
általa szállított anyag, vagyis az eolikus
folyamatok formálták a felszínt.
Az áramló légkör aprószemû törmeléket visz
magával és építõ vagy romboló munkát végez a
mikrokörnyezet alakzatain. Háromféle szél fújta
formát figyeltek meg a Pathfinder környezetében.
Az akkumulációs, vagyis fölhalmozódási formák
fodorszerû
mintázatokból,
sodródási
lerakódásokból és dûnékbõl állnak. Az eróziós
minták, (szélbarázdák), olyan formák, amelyek
leginkább a sziklák körüli árkok formájában
figyelhetõk meg. Az abráziós jelenségek a sziklák
felületén láthatók, s leggyakrabban a szélhordta
por és törmelék által kivájt furulyák, lyukak,
barázdák.
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A Mars Pathfinder leszállóhelyének panorámafényképe a kövek neveivel. A hullámzó domborzat miatt egy közeli horizontvonal mögött csak a távolabbi kiemelkedések bukkannak ki (pl. Twin Peaks, Big Crater, Far Knob).
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megállapították, hogy mind a törmeléket
fölhalmozó, lerakó, mind pedig az eróziós formák
fõ széliránya megegyezik a Mars északi
féltekéjének a leggyakoribb téli szélirányával
(ÉNy - DK), Ezt az irányt már a Viking Orbiterek
képein is megfigyelték.
A Pathfinder tágabb környezetének domborzatáról
a Mars Global Surveyor felvételei tájékoztattak. A
Tiu-Ares áradási síkságon többféle felszínforma is
megfigyelhetõ. Ilyenek a Tiu-völgyhöz
lefutásához igazodó halvány vonalas szerkezetek,
melyek a kráterek mellett fõleg világos,
párhuzamos vagy ívelt hátakból állnak (ezek
hossza néhányszor tíz métertõl a több száz métert
is elérheti). A hátak közti távolság 2560 m között
változik, és 720 m szélesek és így hasonlítanak a
más területeken is megfigyelhetõ transzverzális
dûnékéhez. ÉNy-DK irányuk megegyezik a
Pathfinder közelében levõ kis dûnék és
szélzászlók, valamint a Viking Orbiter képein
látható szélsávok irányával. E dombhátak az
áradásos idõszak után képzõdtek, fiatal eolikus
formák, mert keresztezik az áradásos idõszak után
keletkezett nagy kráterek széleit és beterítik
lejtõiket, befedik a régebbi formák oldalait is. A
Pathfinder képei azt mutatták, hogy az
Ikercsúcsok (Twin Peaks) keleti lejtõin és a
nyeregben is világos sávok húzódnak keresztül, s
ezek két ilyen párhuzamos dombhát vonulatai,
felülrõl fényképezve õket.
A Pathfinder leszállóhelye körül, láttuk, sok
sziklán találunk szélrovátkákat. E szélrovátkák
orientációja KDK-tõl NyÉNy-felé fújó szelekre
utal, ami határozottan eltér a mai uralkodó
széliránytól (ÉK-DNy) és az uralkodó szélirány
jelentõs változására utal. (Szélirányváltozások
periodikusan is történhettek a 125 000 éves
pályahajlási oszcillációs ciklussal összefüggésben.
A a napéjegyenlõségek a perihéliumponttal 51
000 évenként esnek egybe.
Ugyancsak az õsibb szeles idõszakra
szolgálhatnak bizonyítékul a kisebb (60300 m
átmérõ között) kráterek, melyek többsége
másodlagos eredetû. E kráterek nagy részének
megkopott a pereme és úgy tûnik, mintha szél
szállította üledékkel lennének részlegesen kitöltve

(csökkent
vagy
peremszakaszuk van)

elpusztult

Ny-ÉNy-i

évvel ezelõtti idõkbõl, a jégkorszak szárazabb
idõszakából.
Valószínû, hogy a Pathfinder leszállóhelyénél levõ
talaj-szemcsék homokfrakciója is õsi eredetû és a
Tiu Valles és az Ares Valles õsi (2 milliárd évvel
ezelõtti) áradásaiból származik. A Pathfindertõl
keletre levõ halvány dombhátak szintén egykori
dûnék maradványformái lehetnek. Az õsi szeles
idõszakban ezek a dûnék szolgálhattak
homokanyag-forrásként a szeleknek ahhoz, hogy a
szállított
törmelékanyaggal
kivájják
a
szélrovátkákat a Pathfinder körüli sziklákon.

2.3 Jég a sivatagban
A kráterperemek lepusztult szakaszainak iránya
megegyezik a szélrovátkák azimutjával és eltér a
szélbarázdák és szélsávok orientációjától. A
Pathfinder leszállóhelyétõl keletre, mintegy 1
kilométer távolságban, az elõbb bemutatott
dombhátak egy csoportja is észrevehetõ és
orientációjuk fõleg észak-déli irányú.
A Pathfinder leszállóhelyének geológiai vizsgálata
azt mutatta, hogy a dombhátak rendszere, a
krátereken belüli lerakódások és a kráterekhez
kapcsolódó szélsávok, (melyek mind láthatók a
keringési pályáról), egy viszonylag fiatal
felszínformálási idõszak szél által kialakított
alakzatai. Irányuk alapján ezek a (téli) szelek
hozhatták létre a Pathfinder környékén látható kis
dûnéket és felhalmozódásokat is.
A Pathfinder körüli sziklákon lévõ szélrovátkák és
a pályáról látható lefaragott kráterperemek egy
másik, õsibb szeles idõszakra utalnak. Ezek a
szelek egykor elég sok homokanyagot is
szállíthattak, és e szállított törmelékkel vájták ki a
szélrovátkákat a sziklafelszíneken. Az ilyen
szélrovátkák elsõsorban olyan helyeken
keletkeznek, ahol az erõs szelek a szállított
szemcsék nagy mennyiségét mozgatják szaltációs
(táncoltatott) formában. Ilyen területek a Földön
fõleg a sivatagokban és a gleccserek mellett
találhatók. A földi kõzetek felszínén ma
megfigyelhetõ szélrovátkák jelentõs része egy õsi
szeles
idõszakban
keletkezett.
Maradványformaként jelennek meg a 68000

A Föld legtöbb sivatagában csakúgy, mint a
Holdon és a Vénuszon, a víz hiánya a
legfontosabb tájformáló tényezõ. A Mars
sziklasivatagos, törmelékes felszínû területei
azonban bõvelkednek H2O-molekulákban, csak
azok nem folyékony állapotban, hanem jég
formájában vannak jelen a felszínközeli
rétegekben. Ezért a marsi sivatagok környezeti
viszonyait és felszínalakító folyamatait helyesebb
a földi fagysivatagokhoz hasonlítani, amelyek
bolygónk sarkvidéki (periglaciális) régióiban,
fõként Kanada északi részén, Szibériában és az
antarktiszi Száraz-völgyek területén borítják a
felszínt.
A fagysivatagokban a jég nem a felszínen, hanem
 a kõzetrétegek pórusait kitöltve s ezáltal
szemcséit összecementálva  a felszín alatt
található, az örökké fagyott (permafroszt-)
rétegben, amelynek vastagsága a több száz métert
is elérheti. Felsõ néhány métere az aktív zóna,
amelyre hatással van a felszíni hõmérséklet
változása, ezért periodikusan megolvad  ez a
halmazállapot-váltakozás
határozza
meg
elsõdlegesen a periglaciális formakincset.
A fagyás során az aktív zónában ékszerû,
függõleges rések alakulnak ki, amelyekbe
törmelék hullik. Bár olvadáskor bezárulnak, a
következõ fagyási periódusban az aktív zóna
ugyanott reped meg, így az ékek helye állandósul.
A felszínen pedig egy poligonális repedés-hálózat
fejlõdik ki, amelynek csomópontjai a függõleges
réseknél találhatók.

A marsi poligonok többnyire kráterek fenekén
vagy a kráterközi síkságokon alakulnak ki, a 60°
és 80° szélességek között. Legjobban az
ûrfelvételeken akkor láthatók, ha világos dér vagy
sötét homok tölti ki repedéseit.
A periodikus megolvadás másik következménye a
felszíni törmeléktakaró réteges kúszása (lassú
lejtõirányú elmozdulása), amely a Földön számos
helyen jelenleg is zajlik, s múltbeli nyomai marsi
formákon is megfigyelhetõk. Hatására hosszú idõ
alatt óriási méretû törmeléklejtõk alakulnak ki,
amelyek hasonlítanak a földi gleccserekhez, de
anyagukban sokkal magasabb a kõzettörmelék
aránya (sziklagleccserek).

poligonális
repedéshálózat

aktív
zóna
örökfagy

Szélfútta homok borította poligonok, a 71.2°D,
282.6°Ny-on lévõ kráterben. E12-02319, 2002. január
21-i felvétel. A kép helyszínén nyár van. A képkivágat
kb. 1,5 km széles területet mutat. (NASA/JPL/MSSS)
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III. A TÖRMELÉKANYAG JELLEMZÕI

- Az alkotórészek szemcsemérete, alakja és osztályozottsága
szoros összefüggésben áll a táj arculatának kialakulásával. A
különbözõ viszkozitású közegekhez, illetve külsõ erõkhöz gyakran
jellegzetes méret-tartományok társíthatók, így a törmelék
szemcseméret-gyakorisági diagramja alapján meghatározható a
domináns felszínalakító folyamat. Ez tovább pontosítható a
szemcsék alaktani sajátosságaival - így lehetséges például az éles,
csúcsos folyóvíz szállította csillogó homokanyag elkülönítése a
szinte teljesen izometrikus, legömbölyített, matt, szél által
mozgatott szemcséktõl (az utóbbi emellett a szemcsék minimális
méretbeli eltérésérõl is felismerhetõ).

A szilárd kéreggel rendelkezõ égitestek felszínét nem sértetlen,
kemény kõzettestek alkotják, hanem általában törmelékanyag
borítja. Ez a törmelékréteg többféle folyamat eredményeként jön
létre:
- a kozmikus erózió, vagyis az égitestet érõ becsapódások által
okozott hatások (kidobódás, kéreg-rengés, töredezés, rázkódás)
miatt, amely ellen csak sûrû légkör jelent - részleges - védelmet;
- a kõzetmegbontó mechanizmusok által, amelyek két típusa a
kõzetek alkotórészeinek fizikai szétesése, méretcsökkenése
(aprózódás, ezt elsõsorban az intenzív hõingadozás okozza),
illetve az ásványi összetevõk kémiai átalakulása (mállás, amelyhez
viszont valamilyen oldószer, az általunk a Földrõl ismert
legáltalánosabb esetben folyékony víz jelenléte szükséges, de a
Vénuszon például a légkör gázaival történõ kölcsönhatás okozza);
- a tömegmozgások és más külsõ erõk (víz, jég, szél) munkájának
hatására, amely utóbbiak mûködésének fontos feltétele valamilyen
illószféra jelenléte az égitesten.
Apró meteorit-becsapódás nyoma a Marson
Földtudományi értelmezése szerint azonban a talaj a földkéreg
legkülsõ termékeny rétege (pedoszféra), vagyis részben biológiai
produktum, ezért jelentése nem egyezik meg minden szempontból
a felszíni törmeléktakaróéval. Bolygónk száraz, sivatagi és fagyos,
poláris területein a környezeti feltételek rendkívül kedvezõtlenek a
talajképzõdés számára, így itt a felszínt talaj helyett valóban
törmeléktakaró (vagy terméketlen váztalaj) borítja. Ez az egyik
oka annak, hogy a Földön ezek a területek hasonlítanak leginkább
a Hold és a Mars tájaihoz.

Folyóvízi, kevéssé
lekerekített homokszemcsék

Szél által szállított,
lekerekített homokszemcsék

- A törmelékréteg vastagsága alapján megbecsülhetõ, hogy milyen
hosszú ideje fejlõdik változatlan módon a vizsgált terület.
- A törmelék esetleges függõleges szerkezete is a felszínalakulás
mechanizmusát és idõbeli változását jelzi. Az egymással
párhuzamosan elhelyezkedõ rétegek például állandó, egyirányú
szelek esetén jönnek létre, a folyóvízi törmelékszállítás viszont
fõként keresztrétegzést alakít ki.

3.1. A törmelék fizikai tulajdonságai
A felszínt borító törmelékanyagot leszállóegységekkel igen
összetett módszerekkel és részletesen tanulmányozhatjuk. A
vizsgálatok alapján pedig következtetni lehet a leszállási hely
múltbeli fejlõdésére és a jelenleg aktív felszínalakító
folyamatokra.
A Szaturnusz Mimas holdjának óriási krátere
A törmelékréteg elnevezése sokféle lehet, és gyakran égitestenként
is eltérõ. A Hold felszíni törmelékanyagát regolitnak, ritkábban
holdpornak nevezik, a Marsot borító kevésbé homogén törmeléket
gyakran megaregolitnak hívják, a Föld esetében pedig a talaj
kifejezés tekinthetõ általánosnak.

szemcseméret
> 200 mm
200-2 mm
2-0,06 mm
0,06-0,02
0,02-0,004 mm
< 0,004 mm

törmelék
tömb / görgeteg
kavics
homok
kõzetliszt
aleurit
agyag / iszap

kõzet
breccsa
breccsa
homokkõ
lösz
aleurolit
agyagkõ

A törmelékes üledékes kõzetek földi rendszere
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Párhuzamos és keresztrétegzés

- Fontos vizsgálni a szemcsék közötti hézagok, pórusok
térfogatarányát, amely a törmelékréteg tömörödésével
folyamatosan csökken, vagyis a réteg "érettségét", korát jelzi.
- A hézagok térfogatát a légköri gázok mellett sokféle más anyag is
kitöltheti. A Földön ez leggyakrabban talaj- vagy rétegvíz, de más
szilikátos égitesteken a H2O sokkal ritkább vegyületnek számít,
kivéve a Marsot, ahol nagyobb mennyiségben a megaregolit
pórusaiban található H2O, összecementálva annak szemcséit és egy
globális perma-froszt-réteget (örökfagy-zónát) hozva létre. A vörös
bolygó
más
részein
viszont
vas-oxiddal
cementált
törmelékterületek feltételezhetõk (a Földön az agyag-, kova-, só-,
karbonát- és szulfát-vegyületek által összecementált törmelék is
ismert).
3.2. A törmelék kémiai összetétele
A különbözõ felszínrészletek állékonyság- és színárnyalatbeli
eltérései alapján kijelölhetõk a különleges összetételû területek, de
azok elemi illetve ásványi összetevõinek pontos meghatározásához
spektrométerekre van szükség.

A tömegmozgások során a törmelékanyag nem áramlás, hanem a
gravitációs erõ hatására jön mozgásba, ezért szinte bármilyen
környezetben elõfordulhatnak, ahol a törmelék lejtõs térszínen
(völgyekben, kráterek falán, vulkánok oldalán) található. Ezen
folyamatoknak több alaptípusa ismert:
- omlás: hirtelen folyamat, a kõzet- és törmelékdarabok egymástól
függetlenül, szabadon mozognak;
- csuszamlás: lassabban zajló jelenség, s az elmozdulás
tömbszerûen, egy csúszópálya mentén történik;
- kúszás: a felszíni anyag lassú, de folyamatosan zajló, rétegszerû
elmozdulása.
A tömegmozgások egy sajátos formáját jelentik a Marson jelenleg
is megfigyelhetõ porlavinák. Ezek során helyi állékonyság-vesztés
miatt megindul lejtõirányba a felszínt borító, a légkörbõl
kiülepedett porréteg, s - öngerjesztõ folyamatként - egyre nagyobb
területrõl ragadja magával a port, kitakarva az alatta lévõ, általában
sötétebb kõzetrétegeket. Mivel a porhullás igen lassú, az így
kialakult formák hosszú ideig láthatók maradnak.

Ilyen berendezések gyakran találhatók a keringõegységeken,
amelyek távérzékelési módszerek alkalmazásával szinte globális
felmérésre képesek, valamint a leszállóegységeken is, amelyek
viszont a leszállóhely mikrokörnyezetének igen pontos kémiaiásványos elemzését végezhetik el.

Indítási szélsebesség a szemcseátmérõ függvényében
A szél háromféle módon képes a törmelékszemcsék szállítására: a
nagyobb tömböket csúsztatva-görgetve, az apróbbakat lebegtetve, a
homok mérettartományt pedig ugráltatva (szaltációval) mozgatja.
Az ugráltatás hatására a szabad homokfelületek felszíne fodrozottá
válik.

A vastartalmú összetevõk kimutatása azonban egyszerûbben is
lehetséges. A Mars Pathfinder Sojourner Roverjének felsõ részén
eltérõ mágneses tulajdonságú lapokat helyeztek el egymás mellett,
amelyekre a légkörbõl hulló poranyag fokozatosan kiülepedett. Így
megbecsülhetõvé vált a száraz ülepedés intenzitása valamint a
poranyag mágnesezhetõ összetevõinek aránya is.
3.3. A törmelék szállítása
A bolygók felszínén zajló lejtõs tömegmozgások és a jelen lévõ
áramló közegek alkalmasak a törmelékanyag szállítására. Ám
utóbbiak hatékony mûködéséhez számottevõ illószféra jelenléte
szükséges, ezért a víz és a jég, mint áramló közegek napjainkban
csak a Földön jelentõsek. (Az utóbbi évek vizsgálatai alapján úgy
tûnik, hogy a Mars fejlõdésének kezdetén a Földhöz hasonlóan
nedves bolygó volt, s ennek egyik legfontosabb bizonyítékát éppen
az õsi vízfolyások által szállított illetve felhalmozott üledékes
rétegsorok jelentik. Tehát megfelelõ felszíni viszonyok esetén
bárhol szerephez juthat a víz a törmelék szállításában.) Más
égitesteken a törmelékszállítás meghatározó tényezõi a suvadások
és a szél.

Porlavinák nyomai a Mars felszínén
A szél által mozgatható szemcseméret-tartományt elsõsorban a
szélsebesség illetve a levegõsûrûség határozza meg (nem közömbös
a törmelék sûrûsége sem). Ezek ismeretében a különbözõ nagyságú
szemcse-frakciókhoz hozzákapcsolható egy kritikus indítási
sebesség, amelynél lassabb szélfújás esetén a törmelékréteg
mozdulatlan állapotban marad.

Formák a szélsebesség a szemcseátmérõ függvényében

Homokfodrok kialakulása
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IV. LESZÁLLÁS A VÉNUSZON
4.1. Sziklasivatag a Vénuszon (I.E., H.H.)
A Vénusz bolygó kutatására küldték eddig a legtöbb szondát:
2003-ig 43 alkalommal közelítette meg ûreszköz a Vénuszt. A 43ból 15 lépett be a légkörébe, ebbõl 11 szállt le a felszínére, és
mindössze 4 küldött fényképet e pokoli világból.
A Földdel nagyjából azonos méretû Vénusznak nagyon sûrû
légköre van, amely nagy  mintegy 90 atmoszféra  légnyomást
hoz létre a felszínén. A fõleg szén-dioxidból álló légkör a nagy
légnyomás miatt létrejövõ különösen erõs üvegház-hatásával
500 °C körül tartja a felszíni hõmérsékletet. Nem csoda, hogy
ilyen forróságban nincs víz a bolygó felszínén. Ami kevés vize
van a Vénusznak, az a légkörbe került, de nem vízfelhõket alkot,
hanem a légkörben lévõ kénnnel kénsav és kénessav felhõket
képez. Ezek a felhõk mindenütt, teljesen beborítják az eget. Így a
felszín ûrszondáról nem fotózható, csak radarral lehetett a felszíni
formákat feltérképezni (Pioneer Venus 1, Venyera 15 és 16,
Magellan). A felhõk az 8 és 55 km magasság között négy
különálló réteget alkotnak, amelyeknek csak a cseppméretei
különböznek.
Nem volt egyszerû a Vénuszra leszálló szondák készítése. A nagy
légnyomás miatt az elsõ leszálló szondák még a légkörben
összeroppantak, vagy a 20 km környékéig lejutottak ugyan, de a
kénsavfelhõk anyaga lemarta az érzékelõket, így megszakadt
velük a kapcsolat (Venyera 4, 5 és 6 és a Pioneer Venus nagy
szondája). A következõket aztán más anyagból és nagyobb
nyomásra készítették, így ezek már elérhették a felszínt. A
szovjetek általában két szondát indítottak egyszerre, és
mindegyiken két kamerát helyeztek el, hogy teljes körpanorámát
fotózhassanak. Némelyeknél azonban a kamera sapkája nem nyílt
ki, talán megolvadt a pokoli hõségben (a Venyera 9 egyik és a
Venyera 11 és 12 mindkét kamerájánál). A szondáknak a felszínt
sima leszállással elért leszálló egységei a hõséget 20-120 percig
bírták, addigra túlmelegedtek, és beszüntették mûködésüket
(Venyera 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14, Vega 1 és 2. A Pioneer Venus
három kis szondáját nem sima leszállással szállították le, azok a
felszínhez ütközéskor szüntették be adásukat.).
A felhõk miatt a Napot sehonnan és semikor sem láthatná egy
Vénusz-lakó, ha létezhetne. Nem is hitték, hogy a fényképezéshez
elegendõ fény van a felszínen. A Venyera 8 szovjet ûrszonda által
10.

1. ábra: A Venyera 9 leszálló egységének fekete-fehér panorámaképe, az elsõ, idegen bolygó felszínérõl készített kép. A leszállás 1975. okt. 22-én történt a
32° déli szélességgel és a 291° keleti hosszúsággal jelzett pontban, ahol 53 percig mûködött a szonda. A felvétel helyén és idején 457° C hõmérsékletet és
88 atm. nyomást mértek. A szélsebesség 0,4-0,7 m/s volt. Korábban a kutatók azt gondolták, hogy a felszínen élénk szeleket, homokot és poros levegõt
találnak, és a sûrû légkör és a zárt felhõzet miatt nagyon sötét lesz. A kamerához fényszórót is vittek a biztonság kedvéért. A kép tanúsága szerint tiszta volt
a levegõ annak ellenére, hogy a leszállás után közvetlenül készült a kép. A táj egy sziklasivatag. A 30-40 cm-es köveken viszonylag friss, kevéssé erodált
törések és felületek látszanak. A köveknek egy része azonban besüpped a talajba, tehát van talaj, vagyis kõzettörmelék is.

vitt fénymérõ azonban mutatta, hogy a következõ alkalommal
érdemes fényképezõgépet is vinni. Elõször a Venyera 9 és 10
leszállása után került sor fotózásra (ekkor fekete-fehér képek
készültek), amikor nyílvánvalóvá vált, hogy a Vénusz felszínén
olyan erõs a megvilágítás, mint a Földön egy nagyon felhõs
napon. A felhõk árnyékoló hatása azonban változik, ahogy ezt a
Venyera 13 talajellenállásmérõ karjáról készült két felvétel is
igazolja, amelyek 80 perc különbséggel készültek. Itt a
megvilágításbeli különbséget a felhõk eloszlásának változása
okozhatta. A Nap ugyanis ennyi idõ alatt alig mozdul el a
Vénuszon, hiszen a Vénusz 243 földi nap alatt fordul meg a
tengelye körül.
A Venyera 13 és 14 szonda-páros már színes panoráma képeket
továbbított. Érdekes fénytörési jelenséget látunk a képeken. Olyan
erõsen görbült a kép, mintha egy nagyon kicsi gömbön állnánk.
Ezt a délibábhoz hasonló optikai hatást az hozza létre, hogy a
hõmérséklet a felszín felett 1 m-en belül ugrásszerûen változik. A

felvételek tanúsága szerint a felszín albedója nagyon alacsony, 2
(Venyera 13 mérése) és 11 % (Venyera 14 mérése) között
változott. A színes felvételeken a talaj barna; ilyen színt várhatunk
egy szürke talajtól sárga légkörben, amelybõl a fény kék
összetevõje teljesen kiszûrõdött, mire a talajszintre leért.
A Venyera 9, 10, 11, 12, 13, 14 szondák a Beta-régió két óriási
vulkánjának közelében szálltak le. A Venyera 13 és 14-t
ultraibolya fluoreszcens spektrométerrel és talajmintavevõ karral
is ellátták (3 cm mélységbõl 1 cm3-t). A Venyera 14 toleiites
bazaltot azonosított, amely a Földön az óceánaljzatokon nagyon
gyakori. A Venyera 13 kálium alkáli bazalthoz hasonló anyagot
talált, amely a Földön az óceáni szigeteken fordul elõ, és nagyon
ritka. A Venyera 8, amely ettõl a területtõl a legmesszebb mérte
gamma spektrométerével a felszín anyagát, gránithoz hasonló
anyagra jellemzõ sugárzásértékeket mért.
A radarhullámok szóródásából megállapítható volt, hogy por
alakban nincs vastag regolitréteg a Vénuszon, de nem zárható ki,

esetén a földinél 2-4-szer kisebb
sebességgel dobódnak fel az anyagok,
tehát sokkal kevésbé szóródnak szét,
mint a Földön.
A lávafolyások lassabban hûlnek ilyen
felszíni hõmérsékleten, ezért lényegesen
hosszabbak,
mint
a
Földön.
Radarképeken azonosítottak is több
hosszú lávafolyást, a leghosszabb elérte a
6800 km-t, tehát hosszabb, mint a Nílus.
Ehhez a hosszúsághoz a magas felszíni
2. ábra: Venyera 13 leszálló egységének panorámaképe az elsõ színes kép a Vénuszról (a kép párja a borítón színesben látható). A leszállás 1982. márc. 1-én a Phoebe-régiótól keletre
hõmérsékleten kívül valami másnak is
történt (7,5° déli szélesség és 303° keleti hosszúság). A szonda a tervezett 32 helyett 127 percig mûködött a 457 C fokos és 84 atm. nyomású környezetben. A piros szûrõn át készített
hozzá kellett járulni. A láva valószínûleg
felvétel volt a legtisztább, ezt látjuk, ezért a képen a felszínen minden vöröses. A képen szálban álló kõzet látszik, amelynek kibukkanásai sötét, finom szemcsézettségû törmelékkel
nagyon sok sót tartalmaz, amely
(talajjal) vannak takarva. A talajmintavevõ adatai alkáli gabbróra utalnak. A lávafolyásnyomok határának vizsgálata alapján a Venyera 13 leszállóhelyén kis viszkozitású pahoehoe lávák
hígfolyóssá teszi azt.
A Venyera 13 és 14-et felszerelték egyóceáni aljzat mutat hasonló képet. A többi szonda felvételén a
hogy cementáló anyagként szerepel a por. Mindenesetre a
egy
nagyérzékenységû
szeizmométerrel is, amely a
kövek már nem annyira élesek, kicsit erodálódtak, közöttük sötét
Venyera 9 fotóján látszanak a porba félig besûllyedt kövek, tehát
mikroszeizmicitás
érzékelésére
is alkalmas volt. A Venyera 14 két
por látszik.
por van a Vénuszon.
olyan
eseményt
is
regisztrált,
amilyent egy kb. 10 cm-es
Hogy a Vénuszon hegyek léteznek, arra a panorámaképeken
A Vénusz felszínén a fizikai feltételek nagyon állandóak. A
elmozdulás
okozhat.
Földi
analógia
alapján ez megfelel annak,
látható sziklák is utalnak, de a Pioneer Venus magasságmérések is
szondák nagyon gyenge szeleket regisztráltak, az sehol sem érte el
amit
egy
vulkántól
3000
km-re
lehet
érzékelni. Ilyen távolságra
mutatták.
az 1 m/s-ot. A Venyera 9 és a Pioneer Venus leszállásakor
volt
a
Venyera
14
mind
a
Beta,
mind a Phoebe vulkáni
Ha ma vulkánok mûködnek a Vénuszon, akkor a színjáték
felverõdött ugyan a por, de a Venyera 9-nél 40 másodperc alatt
hegykolosszustól.
Nemcsak
a
friss
törések
létébõl (Venyera 14
különbözik a Földön megszokottól, még ha a vulkán mûködési
már teljesen el is ült. A koromszerû, sötét por anyaga leginkább a
kép),
hanem
ezekbõl
a
mérésekbõl
is
arra
következtethetünk
tehát,
mechanizmusa és a láva anyaga azonos is. A nagy légnyomás
bazalt tulajdonságaira emlékeztet. A légkör tisztasága a talaj
hogy
a
Vénusz
ma
is
aktív
bolygó.
miatt ugyanis úgy játszódik le a vulkáni kiömlés, mint ahogy a
közelében arra utal, hogy a por nem emelkedik fel a levegõbe,
hanem a felszínen marad. Mivel a szél gyenge; csapadék sincs, és
a napi maximálisan 1 fok hõmérsékletváltozás miatt a hõerózió is
kicsi, az erózió nagyon gyenge a Vénuszon.
Csak a szilárd anyag és a légkör maró gázai közötti kölcsönhatás
marad, vagyis csak a kémiai mállás mûködik, és vezet a kõzetek
aprózódásához, porlásához. A port a hegységekbõl a gravitáció és
a magassággal egyre erõsödõ szelek szállítják lejjebb. A por lent
újra reakcióba lép az alsó légkörrel. Ilyen mállástermékek
láthatók a Venyera szondák panorámaképein, a kövek között.
Elmozdulásuk észrevehetõ volt a Venyera 13 szonda lábán, ahol a
100 percnyi mûködési idõ alatt folyamatosan változott a
lerakódott por eloszlása. A porrészecskéket itt is a gyenge szél
mozgathatta, mint ahogy a néhol látható szélzászlókat is az
hozhatta létre.
A Venyera 14 panorámaképei nagyméretû, lapos, lemezesen
repedt köveket mutatnak, mintha a vulkáni anyag a
megszilárdulás után éppen megrepedezett volna. A Földön az

Földön az óceánban. A vulkáni felhõk harmadakkora magasságig
hatolnak fel a légkörbe, és vulkáni szórás sincs. Ha ilyet mégis
találunk, akkor az csak akkor következhetett be, ha a magma
abnormálisan magas illóanyag tartalmú (2% vízgõz vagy 5%
CO2-nél nagyobb tartam), vagy ha korábban kisebb volt a légnyomás. A mostani légnyomásnál ugyanakkora kiáramlási sebesség

3. ábra: A Venyera 14 leszállóegységének panorámaképe. A leszállás 1982. márc. 5-én a Phoebe-régió környéki bazaltos síkságra történt (13,15° déli
szélesség és a 310° keleti hosszúság). A szonda 57 percig volt mûködõképes a 465 °C fokos hõségben és a 94 atm. légnyomáson. A kép azt mutatja,
hogy friss lávafolyás kihûlt, vékony rétegû kérge éppen csak hogy megrepedezett.
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V. BECSAPÓDÁSOK MEGFIGYELÉSE A FELSZÍNEN

5.1 Becsapódások a Vénuszon

A Vénusz felszínén kb. 870 becsapódásos krátert számláltak. Az az
érdekes, hogy a 10-12 km-nél kisebb kráterek mind több test
szinkron becsapódásának a nyomát õrzik. A nagyon sûrû légkörbe
behatoló kisebb testek ugyanis a súrlódástól annyira felizzanak,
hogy még a levegõben, a talaj közelében szétrobbannak, és
idõkülönbség nélkül, egyszerre érkeznek a felszínhez. Így a
törmelékterítõjük még a levegõben ütközik, és egész máshol hullik
vissza, minha egy becsapódás törmelékterítõje lenne.
A nagyobb kráterek törmelékterítõje gyakran aszimmetrikus a
nagyon sûrû légkör miatt. Ferde becsapódás esetén ugyanis a test
által felmelegített levegõ turbulens áramlásai nem engedik a
törmelékterítõt a beérkezés irányába kiterülni, így ott hiányzik a
terítõ egy szegmense.
A Vénuszon a becsapódásokkal kapcsolatban még egy fajta érdekes
jelenség létrejön a nagy légsûrûség miatt. Ott ugyanis
mindennaposak az olyan jelenségek, mint amilyen a Földön a
Tungúz meteor kapcsán fellépett. A légkörbe beérkezõ,
felforrósodott test szétrobban, így õ maga nem éri el a talajt, viszont
a robbanásával kiváltott légköri lökésfront a talaj szemcséit
összemorzsolja, finom porrá õrli. A radarfelvételeken nagyon
feltûnõek az ilyen becsapódási helyek, mert a finom por a
radarhullámokat egész másként veri vissza. A radarhullámok
visszaverõdése ugyanis a felszíni mikrodomborzatra érzékeny. Ha
a hullámhossz méreténél sokkal kisebb a felszín durvasága, a
felszín, mint egy síktükör egy irányba veri vissza a nyalábot, ezáltal
más irányokból radar-sötétnek látjuk a felületet. Ha a
radarhullámok hullámhosszánál nagyobb a felszín tagoltsága,
akkor a nyalábot mindenfelé szétszórja, tehát minden irányból
fényesebbnek látjuk a felszín azon részét. Ezért látjuk
fényesebbnek a hegyeket, és sötétebbnek, részletnélkülinek a
síkságokat a radarképeken.

Kráter a Vénuszon (10°É 75°K) (radarkép) (A sötét csík adathiány)
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5.2 Becsapódásos kráterek környzete a Földön

A becsapódásos kráterek a Földön kívüli égitestek
legjellegzetesebb formái; a Földön mégis viszonylag
ritkán fordulnak elõ. Nem mondható mégsem, hogy
kuriózumok, hisz az elmúlt közel száz év során több
mint másfélszáz ilyen szerkezetet azonosítottak. (A
Vénuszon 870 elnevezett kráter található, melyek
között 1 milliárd évesnél nincs idõsebb.) A földi
kráterek becsapódásos eredetét az elmúlt kb. 50 évben
sikerült bizonyítani. Korábban vulkáni eredetüket sem
zárták ki. A civilizációtól távol esõ területek részletes
légi- vagy ûrfelvételeken alapuló térképezésével szinte
évente találnak újabb becsapódásos szerkezeteket. A
földi kráterek kb. harmada a felszínen ma már nem észlelhetõ
domborzatú szerkezet. Ezek vagy eltemetõdtek (víz alatt, pl.
Chixulub) vagy a felszínük elegyengetõdött az erózió miatt
(szárazföldön).
A földi kráterek több mint fele 10 km-nél kisebb átmérõjû; a
kráterek kora pár tízezer évtõl többszáz millió évig változik (a
kisebbek fiatalabbak); kb. 10-nek a kora haladja meg az 1 milliárd
évet. Az idõsebbek természetesen csak ott láthatók, ahol a felszín
maga is ilyen idõs, tehát az õspajzsok felszínén. Azok a kõzetek,
melyeket a nagy meteorbombázás idõszakában a legtöbb
becsapódás érte, a Földön mára az erózió és lemeztektonika (a
kõzetek beolvadása) miatt eltûntek a felszínrõl. A ma látható fiatal
krátereket valószínûleg a földsúroló égitestek (NEO: Atének,
Apollók) becsapódásai (is) hozták létre.

5.3 A kráterek azonosítása

A kráterek becsapódásos eredete ma már egyértelmûen
azonosítható különféle bélyegek alapján. Ezek a jelek terepi és
laboratóriumi megfigyelésekkel tanulmányozhatók, tehát
kalapálhatók. Nem lehet merész feltételezés, hogy a földi
kráterek azonosító jegyeihez hasonló, terepi geológiával  tehát
a mikrodomborzat tanulmányozásával  megfigyelhetõ
jegyeket találnánk más égitestek becsapódásos szerkezeteinél is.
A becsapódásos eredetre utal:
 a táj morfológiája (tál alakú mélyedés, sánc; ill. a Földön a 4
km-nél nagyobb kráterek esetében központi csúcs; több száz
km-es krátereknél központi gyûrû. A sánc megléte földi
körülmények (gyors erózió) közt a kráter fiatal korát jelzi).
 a kõzetek eloszlása (mélybõl származó kõzetek a kráter körüli
törmeléktakaróban ill. inverz réteg, a becsapódást megelõzõen
leülepedett rétegek a felszínen, erõsen dõlten.
 a kõzetek geológiája (impakt breccsák; olvadékok, a magas
hõmérséklet és nagy nyomás hatására sokk-metamorfózist
szenvedett kõzetek)

 a kõzetek morfológiája (mikroszkopikus méretben: pl.
vékonycsiszolaton látható elváltozás pl. kvarcban;
szferulák (gömb vagy csepp alakban megszilárdult
kõzetolvadék; makroszkopikus méretben: az alapkõzetben
a hangsebességet meghaladó sebességû lökéshullám
keltette, lófarokhoz vagy fenyõághoz hasonló mintázat
(nyomáskúp), mely a teljes kõzetanyagot átjárja (a
becsapódó test 1272 km/s sebességgel ütközik a Földdel).
A nyomáskúpok Y alakú rajzolatában az Y szára a
becsapódás központja felé mutat, ahonnan a lökéshullám
kúpja széjjelfutott (a képen nyíllal jelölve).
 a becsapódó test (meteoroid) darabjai (ilyenek többnyire
a kisebb energiájú becsapódásoknál találhatók, ha a
becsapódáskor nem párologtak el, általában 1 km
átmérõjûnél kisebb kráterek esetében.) A becsapódó test még a
légkörben darabokra robban, ha anyaga és sebessége miatt nem tud
ellenállni a légkörbe merüléskor fellépõ nyomásnak.
 geofizikai mérések, pl. gravitációs anomáliák (egyszerû
krátereknél negatív, a lazább breccsás üledék miatt, komplex
kráterek központjában a sokk-metamorfózist szenvedett központi
csúcs miatt pozitív).

5.4 A kráterek eróziója

A kráterek egyes részei az erózióval szemben eltérõ ellenálló
képességûek.
A Vredefort-kráter 300 km átmérõjû sánca mára (2 milliárd év
alatt) teljesen lepusztult; a kráter területe több km-t erodálódott,
így a ma felszínen levõ kõzetek valaha a becsapódás
központjában kiemelkedett, de még így is eredetileg több km
mélyen a felszín alatt levõ kõzetek voltak. Az, hogy ma látható,
annak köszönhetõ, hogy a metamorfózis miatt ezek a kõzetek
jóval ellenállóbbakká váltak környezetüknél, különösen a laza
üledékként leülepedõ sánc anyagánál.
A Földön számos krátert tölt ki édesvízi vagy sós tó. A kandadai
õspajzson vagy Skandináviában a legtöbb kráter ma tóként
azonosítható, ahol pár helyütt a krátersánc lazább anyaga
pusztult le hamarabb, így ezt tölti ki víz gyûrû alakban. A
Marson a kráterekbe bejutó folyóvizek hoztak létre
krátertavakat, amelyek vastag üledékréteget halmoztak fel a
kráterek besejében. Ugyancsak vastag  kb. 180 ezer éves 
folyamatos rétegsor rakódott le a 220 ezer éves Tswaingkráterben is, ahol a sáncok közé zárt sóstó üledéke õrizte meg az
eltelt idõben ott élt növények pollenjeit, illetve õsmaradványokat, amelyek alapján az éghajlat története rekonstruálható.
Általánosan elmondható, hogy a kráterek sánca csak a
legfiatalabb, jó megtartású krátereknél látható még, de ezeknél
is folyamatosan alacsonyodik.

5.6 A Vredefort-dóm (Dél-Afrikai Köztársaság)
NAGY MÉRETÛ, KOMPLEX KRÁTER METSZETE
Törmeléktakaró. Itt található a
kráter helyébõl kivájt kõzetek
laza törmeléke, valamint a
megolvadt szefrulák. Könnyen
lepusztul, akár a kráterfenék
szintje alá is kerülhet.
Krátersánc: a gyûrû
alakú perem gerince

Kõzetolvadékok és breccsák
keveréke. A nagyobb
krátereknél a hõ hatására
megolvadt alapkõzetben úsztak
a széttöredezett, szögletes
kõdarabok.

Inverz réteg: a mélybõl a
felszínre került rétegek.
Ezek különbözõ szögben
állhatnak, akár több mint
90°-al is elfordulhatnak
eredeti helyzetükhöz
képest. Más égitesten
ingyen fúrásként
használhatók a mélyebb
rétegek kõzeteinek
tanulmányozására.

Központi csúcs vagy
gyûrû: a nagy nyomás
alól hirtelen felszabadult
kõzet izosztatikus
kiemelkedése. Sokkmetamorfózist
szenvedett, eróziónak
ellenálló kõzet,
nyomáskúpokkal. A
kisebb krátereknél
nem fordul eõ.

Csuszamlás:
teraszok a
komplex kráterek
laza anyagú
falában.

Összetört alapkõzet (monomikt
breccsa)  ezek a kõzetek a
helyükön maradtak, így érte õket a
lökéshullám ereje.

Mare (láva)-elöntés (a
nagyobb holdi medencékben) (az elöntés
Kráterfenék. Komplex krátereknél sík, kisebb
nem a becsapódáskor,
(egyszerû, a Földön 4 km-nél kisebb) krátereknél tál
hanem 500 millió évvel
alakú mélyedés. A mélyedés, mint minden gödör, jó
késõbb történt.)
üledékgyûjtõ. A Földön gyakran tölti ki tó (és üledéke).

A Vredefort és Parys közelében található (fél)
gyûrûhegység egy 2,02 milliárd évvel ezelõtti
becsapódás központ gyûrûjének része; a kráter többi
része (pl. a sánc) mára teljesen lepusztult. Ez a
legnagyobb és egyben legidõsebb becsapódásos kráter a
Földön (idõsebb becsapódásokra is van kõzettani
bizonyíték, de ezek szerkezete már nem maradt meg). Az
eredetileg 300 km átmérõjû krátert kb. 10 km átmérõjû
becsapódó test vájta ki, amely több km mélyen hatolt a
kõzetekbe. Egy ilyen réteg a kb. 100-120°-osan inverzzé
fordult világos tengeri homok rétege, amely egy már
jóval a becsapódás elõtt létezõ õsi óceánban ülepedett le.
Ez alatt 3,2 milliárd éves gránit feküdt több km
vastagságban, amely ma a felszínen látható. Ez a gránitos
anyag a becsapódás hõjétõl részben megolvadt: az olvadt
anyagban a széttört, éles peremû kõzetdarabok úsztak,
ami ma ún. pszeudotachylitikus breccsaként található pl. a
Vaal folyó medrében (lásd alább, a képen egy fûcsomó

A Vredefort-dóm ma
két félkör alakú
hegységlánc
vonulatából áll. A
kettõ közt a valaha
nagyobb Vaal folyó
vájta ki azt a völgyet,
mely ma struccok és
majmok élõhelye.

A becsapódás helyét késõbb üledékek fedték be, melyek
azután ismét szárazra kerültek, leerodálódtak. A korabeli
felszín alatt kb. 17 km mélyben lévõ, 3,1-3,5 milliárd
éves kõzetek ma a felszínen vannak. Ezeken a sokkmetamorfózis hatása ma is jól látható. A Vredefortstruktúra peremén gyûrû alakban találhatók a mai délafrikai aranylelõhelyek. A kettõ között valószínû a
kapcsolat, pl. a kráterben valaha található tó kimosófelhalmozó hatása. (Kép: a Vredefort-dóm geológiai
térképe.)

5.5 A Tswaing-kráter (Dél-Afrikai Köztársaság)

Ez 220 ezer évvel ezelõtti becsapódás jó állapotban megmaradt tál alakú krátere, mára az
eredeti kb. felére erodált magasságú kráterfallal (a környezetétõl 60, a kráterfenéktõl max.
119 méterre emelkedik ki). Átmérõje 1,1 km. A kb. 40 m átmérõjû kondritos kõmeteorit
becsapódásakor a lökéshullám a kráter kb. 30 km-es körzetében mindent letartolt, minden
élõlényt elpusztított. A becsapódástól több tíz km-re is hullottak vissza kivájt üledékek,
melyek saját környezetükben is pusztítást végeztek (másodlagos kráterek). A kráter
becsapódásos eredetét csak az 1990-es években sikerült bizonyítani. Benne sós tó található.
(Képek az alsó sorban)
TSWAING-KRÁTER, FÖLD D=1,1 KM

MOLTKE KRÁTER, HOLD: D = 7 KM

A balra lent levõ kép kb. ilyen
kivágatban mutatja a Tswaing-krátert.

Kép: a Tswaing (Soutpan=sóstó) kráter naplementekor;
A krátert és környékét sûrû növénytakaró borítja, de a
krátersánc sziluettjének egy része látható, illetve sejthetõ
(szaggatott vonal). Ez a kráter Pretoriától 40 km-re
északra található, a fõleg cvánák lakta szegénynegyed
(bádogváros) kellõs közepén. Mivel természetvédelmi
terület, kerítéssel védik. A mûholdképen éles csíkként

látható (a nyíl irányában), amint a kráter eredeti
növénytakarójú környezete az út mellett futó kerítés
vonalában véget ér és kezdõdik a beépített/lepusztult
településrész, ahol a fákat a helybéliek felhasználják
mindennapi céljaikra. A krátersánc egy nagyobb sík
környéken az egyetlen kiemelkedés.
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5.7 Ûrbázis egy földi meteorkráterben: a Haughton-kráter

(Kadada, Nunavut, Devon-sziget) (HMP és FMARS)
A marsi felszíni viszonyok sajátosságai ill. a jövõbeli marsra utazó
ûrhajósok feladatai jól szimulálhatók saját bolygónk egyes részein,
ahol hasonló felszíni folyamatok mûködnek és ahol a kutatók számára
is hasonló munkakörnyezet teremthetõ. A Marsi körülményekhez a
legtöbb szempontból hasonló (Mars-analóg) kutatóhelyszín a Földön
a kanadai arktikus szigetvilágbéli Devon-szigeten, a Föld
legmagasabb szélességen található kráterénél, a Haughton-kráternél
található. A 24 km átmérõjû krátert létrehozó becsapódás 23 millió
évvel ezelõtt történt. A kráter térsége geológiai, morfológiai és éghajlati szempontból egyaránt emlékeztet az általános marsi tájképre.
Az amúgy lakatlan, így megfelelõképp elszigetelt Devon-szigeten
a rövid földi nyár során  a marsinál jóval melegebb, de a Földön
megszokotthoz képest hideg idõben  a terület jórészén elolvad a hó
és elõbukkan a törmelékes kõzetfelszín. A sziget geológiája és
morfológiája ilyenkor számos analógiát kínál a Marssal: a
becsapódásos formákon kívül legismertebbek azok a kanyonok,
melyeknek kõzetkibukkanásokkal rétegzett falában a Marson csak
nemrégiben fölfedezett, ottani, ugyancsak rétegzett kõzetkibukkanással borított kanyonok falán lefolyó recens víz(hó?)folyásnyomoknak kinézõ jelenségek földi párjai találhatók. (A Földön
biztos, hogy vízfolyásnyomok). A hasonlóság mellett szól az is, hogy
a sziget majdnem teljesen növénymentes (a jegesmedve kilóg az
analógiák közül). A marshoz hasonlóan a a terület permafroszt azaz a
talajban állandó talajjég található. A talajjégben õsi életnyomok is
megõrzõdhettek, ami a Mars esetében is lehetséges. A környéket a
kráter törmeléktakarója borítja. A kráterben a becsapódás után létezett
tavaknak is megtalálták a nyomait. Ezek az üledékrétegek az elmúlt
Az elsõ EVA (Extravehicular Activity, Mars-séta) a Devon-szigeten, szimulált
de kellõképp látványos, kényelmetlen és lassan felölthetõ szkafanderben.
Háttérben az FMARS állomás (HAB) központi része: egy
rögzítõlábakra helyezett, 8 m átmérõjû, 2 emeletes hengerszerû épület,
amelyhez kívülrõl további felfújható részek csatlakoztathatók.
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23 millió év éghajlati és biológiai történetét is tartalmazzák. Az itt
talált õsmaradványok nem kövesedtek meg, hanem az állandóan
száraz és hideg sarki éghajlatnak köszönhetõen eredeti
szerkezetükben maradtak meg. Valószínû, hogy a marsi kráterek és
õsi tavi üledékeik is hasonlóképp sokáig kiváló megtartásban õrzik az
egykori környezet nyomait. Az erózió a Földön így is sokkal
gyorsabb, mint a Marson: a 23 millió éves Haughton-kráter mai
állapotában erodáltabb, mint a 2-3 milliárd éves marsbéliek.
A sziget völgyei sajátos rendszert alkotnak. Ezeket nem csapadékvíz
vagy talajvíz/-jég alakította ki, hanem a jégkorszaki jégtakaró
elolvadásából keletkezett víz. Ezen völgyek morfológiája hasonlít a
marsi hálózatos völgyekre. A Devon-sziget analógiáját felhasználva
lehetséges, hogy a hasonló marsi völgyeket sem csapadékvíz vájta ki
egy valamikori melegebb éghajlatban.
A NASA HMP kutatásai nyomán fedezték fel a kráterben õsi
hidrotermás aktivitás nyomait. Ezeket a becsapódás hõje táplálta.
Hasonló becsapódásos eredetû melegvízforrások más égitesteken is
elõfordulhatnak, és ezek az élet keresésekor is esélyesek lehetnek.
A NASA 1997-ben indította el Haughton-Mars Projektjét (HMP),
elsõ  földi  Mars-bázisát (Mars on Earth becenéven). Az egy évvel
késõbb megalakult Mars Society pedig 2000-ben építette fel a
térségben elsõ Mars-analóg állomását, a Flashline Arktikus
Marskutató Állomást (FMARS), a HMP bázis részeként, kifejezetten
az emberes marsutazásra való felkészülés céljával (a két projekt
részvevõi és kutatásai közt is van átfedés).
Az FMARS állomás különbözõ szakemberekbõl (fõként geológus,
asztrobiológus, mérnök, mûszerész, fizikus) álló, 5-10 naponta
cserélõdõ 4-6 fõs legénység életterét, laboratóriumait és raktárát
jelenti. A kutatók hagyományos geoidéziai, mikrobiológiai, távBalra: Marskutatók munka közben. Fantáziakép? Nem: a Mars Society ûrruháiban a HPM két tagja bemutatója egy
tévémûsorhoz. A kék eget vörösre színezték, így teljes az illúzió.
Lenn: A Haughton-kráter a LANDSAT
képen (látható tartományban., 2002. 08.)

Balra: a kráterkeletkezéskor kivetett kõzettömb, melynek repedéseit
mikrobák foglalták el  így védve vannak a nyáron 24 órás UV
sugárzástól. Jobbra: A NASA HMP alaptábor, az elõtérben Tent City
(Sátorváros). A háttérben az Erõd (The Fortress) kõzetkibukkanása,
mögötte a távolban a Mars Society FMARS állomása.

közlési kutatást is végeznek a kifejezetten Marsra tervezett kísérletek
mellett. A munka egyik célja kikísérletezni, hogy pl. milyen
szerszámokat érdemes használni; milyen hosszú terepmunka az
ideális; milyen hosszú és távoli terepbejárásokat (EVA) érdemes tenni
és milyen gyakran; mennyi idõ kell az adatok, minták gyûjtésére ill.
elemzésére; mire (információ, mûszer) van szüksége a kutatóknak a
terepen ill. a bázison, távol a Földtõl. Mit kell tudnia egy marsautónak? Milyen legyen a hosszú terepbejárásra tervezett és a marsi
port is bíró szkafander? Ezekre a kérdésekre csak a gyakorlatban lehet
választ találni.
A Mars Society állomásán az ott dolgozó önkéntesek ûrruhában,
marsjármûvekkel járják a terepet elõre kidolgozott kutatási program
alapján, tapasztalatszerzés céljából. A külvilágtól szinte teljesen
elzártan mûködõ állomás 4-6 fõs legénysége rendszeresen cserélõdik.
Az állomások csak nyáron mûködnek, de a bázis legújabb eleme, a
Arthur Clarke Mars Üvegház automatikusan mûködik télen is.
Csorgók a Devon-szigeten (NASA HMP, P. Lee) (balr a) és a Marson
(70,8°D 355,8°Ny) (MOC M03-02709, jobbra). A két kép kb azonos
méretarányú (kb. 0,5 km széles területet mutat).

5.8 Meteoritlelõhelyek a Földön

Ahhoz, hogy más égitest felszínérõl származó mintát
szerezzünk, nem kell elhagyni Földünket. Épp az elsõ
holdraszállás évében fedezték fel japán kutatók, hogy a
Transzantarktiszi-hegység mentén a gleccserjég felszínén
meteoritek kis területen koncentrálódnak; s a jég fehér
hátterén a fekete kövek könnyen megtalálhatók. A
kutatókat helipoter viszi minden évben a terepre, ahol
gyalog vagy hójárón gyûjtik össze a meteorköveket.
Japánban a Nemzeti Sarkkutató Intézet (NIPR) irányítja a
gyûjtést és állít össze oktatási célra gyûjteményt a leletek
vékonycsiszolataiból. Az USA, Németország, Olaszország
és Nagy-Britannia is szervez gyûjtõutakat. A japánok a
Yamato-hegységben, az amerikaiak az Allan-dombségban
kezdték a keresést.
Ezeknek a meteoriteknek egy része más égitestet ért
becsapódás nyomán vágódott ki a világûrbe és így jutott el
a Földre. Eddig a Marsról és a Holdról származó
meteoriteket azonosítottak. Elképzelhetõ, hogy a ma még
fel nem ismert eredetû meteoritek más, már ismert
égitestrõl származnak. A kövek a hidegben jól megõrzõdtek, kevéssé szennyezettek, nem erodáltak, mint más
éghajlati övekben hullt társaik.
Kezio Yanai elmélete alapján a meteoritok nagy területen
hullanak a jégre, mely eltemeti és magával szállítja a
kõdarabokat lejtõirányban az Antarktika pereme felé. A jég
(és vele a meteoritok) többsége az Antarktikát övezõ
óceánokban végzi, de nem mind. Ha egy akadály található
(pl. hegy) a jég útjában, mielõtt még elérné a tengert, a jég
erre felkúszik és a szél hatására felszíne  kb. 10 cm

meteorithullások
firn (csonthó)

évente  erodálódik és párolog. A kövek azonban
visszamaradnak, és ahogy a jég-futószalag szállítja az
újabb meteoritokat, azok a felszínen felhalmozódnak. A jég
elemzésébõl kiderült, hogy egyes itt talált meteoritek már
több mint egymillió éve hullottak. Eddig több, mint 24 ezer
darab meteoritet találtak itt. Az egyik legismertebb
gyûjtõhely az Allan-dombság (ALH, Allan Hills) területe,
ahol 1981-ben találták az elsõ
holdról származó darabot, az
ALH 81005 jelzésû breccsát.
Ugyancsak itt találták az
ALH84001-et, mely az elsõ
marsi (SNC) meteorit volt.
Kora 4,5 milliárd év, 15 millió
éve csapódott ki a Marsról, és
13 ezer éve érkezett meg az
Antarktika jegére.
A jégsivatagok mellett a másik
Meteorit a jeges felszínen
meteorit-gyûjtõhely a valódi
sivatag. Ezernél is több
meteorkövet gyûjtöttek már
sivatagokból, ahol az erózió
hiánya, a civilizáció távolsága,
a
növénymentes
felszín
könnyebben felfedezhetõvé
teszi a metoritokat. A
legfontosabb
sivatagi
lelõhelyek a Szaharában
(Algéria, Líbia, Marokkó)
vannak.
Jégbe fagyott meteorit

szél (lefújja a
jégról a havat)

hegy vagy
párolgási
nunatak
és meteorit
felhalmozódási
(végmoréna) zóna

Meteoritlelõhelyek az Antarktikán

Yamato-hg.
Thiel-hgPatuxent-hg.

Wisconsin-hg
Scott-gleccser jégmezõ

Darwin-Byrd-gleccser
(Meteorit-dombok)

Allan-dombság (Allan
Hills)  David-gleccser
 Elefánt-moréna

Meteorit hóból felépült
szélzászlóval az
Antarktikán

Az Allan-dombság, az egyik legrégebben ismert
lelõhely

a jég mozgása

zöldeskék gleccserjég
Alapkõzet
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VI. VÍZFORMÁLTA MARSFELSZÍN
6.1. A csatorna rover megfigyelési célpontjai
A marskutatás két kulcskérdése: az egykori éghajlat, fõleg a
víz jelenlétének kérdése, valamint az élet kialakulásának
lehetõsége. A 2003-ig célbaért ûrszondák és a földi
marsmeteoritok vizsgálata rámutatott, hogy az eddigieknél
kifinomultabb módszerek kellenek a biztos eredményekhez.
Erre egyik sikeres módszer az egykori környezetek
rekonstruálása, amelyhez nem pontszerû elszórt mintavételt
használunk, hanem egymással kapcsolatban fejlõdött területeket tanulmányozunk, így pontosabban tudjuk rekonstruálni a fejlõdéstörténentet.
Ilyen rekonstrukcióra a mellékelt idõs folyómeder
/folyóvölgy segítségével láthatunk egy példát. Képezeletbeli
ûrszondánk egy rover, amely többször 10 km-es távolságot
képes megtenni, akát nehéz terepen is. Útját egy folyóvölgy
felsõ szakaszán kezdi. Nagy felbontóképességû kamerájával a
friss omlások területén vizsgálja a rétegsort 10-100 m
távolságból, és kereke alatt az üledékek jellemzõjét 1-10 cm
közelrõl. Ha csak a vizuális eredményeket nézzük, az árbán
bemutatott jelenségeket van esélyünk megfigyelni, miközben
a csatorna mentén végighaladunk. A deltatorkolat után olyan
adathalmaz áll rendelkezésünkre, amellyel a vízfolyás térben
(esetleg idõben) változó jellemzõit pontosan tudjuk
rekonstruálni. Ez nem csak az egykori felszíni és felszínalatti
folyamatokról árulkodik, de a vízhozamra, a felszínkémiára
és paloklímára is következtetni enged.

CSATORNA ROVER
MEGFIGYELÉSI CÉLPONTJAI
A képaláírások magyarázata:
1. vizsgálandó jelenségek
2. rekonstruálható környezeti
paraméterek
3. vizsgálati távolság
/ vizsgált szerkezetek mérete

Deformáció a forrásrégióban
felszín alatti vízáramlás
cm / mm

Törmelék felhalmozódás
energiaviszony, szállítási mód
110 m / cm

Kõomlás
szemcseméret, alak megoszlás
1010 m / 10 cm

Ritmikus rétegzés
vízhozam, éghajlati változások
cm / 0,1 mm

14° É 1 km
53° Ny
Konglomerátum, breccsa
energiaviszonyok, kémiai környezet
110 m / 1 cm

vizsgált méretskála
nm cm m km

Szondák megfigyelési szintjei
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medence,
csatorna
rover

fejlõdéstörténet
formációk
rétegek
szemcsék, kõzetek
ásványok
atomok, izotópok

Viking
-1, -2
Lander

Mars
Pathfinder

Völgy és mederfal
vízáramlás elõtti üledékek, erózió jellege
10100 m / 0,51m

Csatorna kitöltések
elhagyott meder, finom üledékek
150 m / 10 cm
Keresztrétegzés
hullámzás jellege, vízmélység
150 m / 10 cm

6.2. A medence rover megfigyelési célpontjai
A földi medence analízishez hasonló vizsgálatok a Marson is
eredményesek lehetnek. A speciális marsbéli körülményekhez
alkalmazkodva a medence rover az alábbi jelenségekre fordít
különös figyelmet (azaz ezekre optimalizáltak a detektorai): savköd mállási következményei (sejtes szerkezetû kõzetfelületek),
mállási kéreg és rétegzettsége (klímaváltozások), a lejtõs
tömegmozgásokhoz kapcsolódó vetõk (alakjuk az egykori üledék

konzisztenciájára, víztartalmára utal), fanglomerátumok és egyéb
rövidéletõ vízmozgás üledékek.A medence rover néhányszor 10100 km-es távolságon a bolygó felszínfejlõdésének hosszabb
idõszakát mutatja be. A Marson a Hellas a legnagyobb medence,
amelynek fenekét nem borítja vastag bazaltláva. A rover útja során
glaciális, áradásos és hálózatos csatornák, állóvízek eróziós és
akkumulációs nyomait látogathatja végig.
A Hellas medencében található a bolygó legményebb pontja, itt
vagyunk legközelebb a lehetséges mélységi vízréteghez, és

Jelölések
-vizsgálandó képzõdmények
-rekonstruálható jelenségek
-vizsgálati távolság / szükséges felbontás

gradáció
lerakódás
1 m / 1 mm

a

ú tv
on

al

tillitglaciális lerakódás
10 m / 10 mm

geotermikus aktivitásra utaló forró foltok is mutatkoznak a
területen. A medencében az alábbi jelenségeket használhatjuk ki a
megfigyelések során a peremtõl befelé haladva: 1. a felszínformák
egyre közelebb keletkeztek a mélységi vízréteghez, 2. a lehordási
hely azonosítása a szállítás távolságára utal, 3. a cementációból és
a kémiai környezetbõl a felszín alatti víz jellegére, viselkedésére
következtethetünk, 4. az eltérõ korú üledékek a klíma változására
utalnak. Az ábrán a megfigyelhetõ jelenségek balra, és az ezekbõl
rekonstruálható jellemzõk jobbra láthatóak.

morénajég szállítás,
jég olvadás
100 m / 1 m

vándorkövek
mozgó jég
200 m / 1 m

fosszilis dûnék
áramlás jellege
10 m / 0,1 m

ritmiteklerakódás
0,1 m / 0,1 mm

sziklagleccserek
periglaciális környezet
100 m / 1 m

ép

Me
de
nc
er
ov
e r

evaporitokbepárlódás
1 m / 0,1 mm

k

kavicsokszállítás módja
10 m / 10 mm

csatorna hálózatvízáramlás
10020 m / 15 m

Medencefejlõdés rekonstrukciója
FOLYAMATOK
KÖRNYEZETEK

ze
letb
eli

agyagkõlerakódás
1 m / 0,1 mm

különbözõ anyagok
felszíni p/T,
lepusztulási és
kémiai és
felhalmozódási
energetikai
felszínei
viszonyok
szemcseméret
szállítás, cementáció,
és alak jellemzõi,
eltérõ kémiai régiók,
csoportosulásai
felszín alatti víz jellemzõi

egyes képzõdmények (delták,
egykori marsbéli
jég és vízi eróziónyomok,
klímamorfológiai
üledékek) idõ- és
szintek tér- és
térbeli elõfordulása
idõbeli vándorlása

folyóvízi delták
behordás, állóvíz mélysége
10-50 m / 1 m

völgyalakerózió jellege
100 m / 1 m

abrázióparti vízmozgás
10 m / 0,1 m

A Hellas-medence profilja 92-szeres
függõleges torzítással
0
5000
relatív magasság (m)
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VII. HOLDRASZÁLLÁS
EMBERREL
7.1 Az elsõ lépések

Neil Armstrong holdralépése utáni híres elsõ
mondata után a következõ szavaival már az
általa látott és tapasztalt környezetet írta le:
ARMSTRONG: A felszín finom és poros.
Cipõm hegyével könnyen felkavarhatom. Csak 1 mm-re süllyedek le, de
látom a lábam nyomát. [A holdpor]
rátapad a csizmára, mintha finom szénpor volna. ...

7.2 A holdpor (regolit)

A Hold talaját (alapkõzete fölötti kõzettörmelékét) regolitnak vagy holdpornak nevezzük.
Felsõ rétege finomszemcsés, de rosszul
osztályozott (változatos szemcseméretû)
anyag. Holdfelszíni állapotában a friss porhóhoz hasonló, nagy (40-70%) porozitású,
így kb. 1 g/cm3 sûrûségû. Könnyen tapad, az
ûrhajósok ruhájára és eszközeire is
odatapadt. Amikor a Földön a kutatók
kibontották a talajmintákat, azt egy kazánból
kiszedett szürkésbarna, poros salakhoz
hasonlították.
ALDRIN: Kicsit nehéz áttörni a kérget.

ARMSTRONG: Nagyon puha a felszín. De helyenként nagyon kemény talajba ütközöm.
ALDRIN: Pompás sivatag. De milyen
poros ezeknek a szikláknak a felülete!
A poros felszínt a mikrometeoritok és a
részecskesugárzás aprózó hatása hozza létre.
Minél idõsebb a regolit, annál vastagabb,
mert annál jobban átforgatták a becsapódások
és a mikrometeoritbombázás. A legidõsebb
felföldeken 2030 m, a fiatalabb holdtengereken 28 m vastag a regolit. A fiatal
kráterek belsejében levõ olvadékbreccsa
rétegeken néhol csak pár cm regolit alakult
ki. Az alapkõzetet ill. korábbi regolitrétegeket tárhat fel lejtõs tömegmozgás a
kráterek vagy völgyek falában. Bár távolról
is kerülhetnek törmelékek egy helyre,
általában a regolit a helybéli alapkõzet
törmelékébõl áll. A regolitban sosem tûnnek
el a nagyobb szemcsék, mert a becsapódások,
miközben aprózzák a törmeléket, nagyobb
szemcseméretû új olvadékbreccsákat és
agglutinátokat is hoznak létre. A törmelékek
aránya azonban nagyobb, mint az
olvadékoké.
Bár a holdport a mikormeteoritek porítják,
meteoritikus anyagot mégis alig találunk
benne. A becsapódás ugyanis általában igen

nagy sebességgel (15-35 km/s) történik, így a
becsapódó test elpárolog; egy része az ûrbe
szökik, más része filmként kondenzálódik a
kõzettörmelékekre. A vizet tartalmazó
mikrometeoritek vize a holdi nappal során
elpárolog és az ûrbe szökik (kivéve az
állandóan sötét sarki területeket).

7.3 A holdfelszín anyagai

Üveg önállóan csepp vagy gömböcske
alakban, vagy más kõzetek cementálóanyagaként fordul elõ. Keletkezhetnek
becsapódásokkor szétfröccsenõ olvadékból
vagy vulkáni tevékenységben. Az Apollo 15
mintái között zöld gömböcskék (szferulák)
szerepeltek, az Apollo 17 pedig narancsszín
üveggömböket talált Valószínûleg mindkét
színes üveg vulkáni lávaszökõkútból ered
(koruk 3,6 milliárd év).
Az agglutinátok mikrometeorit-becsapódáskor keletkezett apró olvadéktörmelékek, melyekben a becsapódáskor
keletkezõ üvegek cementálják össze a
regolitban lévõ ásványokat és kõzettörmeléket. Agglutinátok a nagyobb kráterek
törmelékében ritkák; arányuk annél nagyobb,
minél régebb óta van a mirormeteoritbombázásnak kitéve a felszín.

Az Apollo 14 leszállóhelye az Esõk tengere (Mare Imbrium) kidobott
takaróján. Az amúgy sík felszínen az ûrhajósok az Imbrium-medencét létrehozó becsapódás kidobta törmelékeket (breccsákat) találták (a képen).

4,53 milliárd éves breccsa begyûjtés elõtt és
után (Apollo 17)

Az Apollo 11 leszállóhelye (Hédervári P [1970] után)
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Az Apollo 16 leszállóhelye idõs felföldi területen,
a Descartes kráter közelében volt. Egy közeli
friss kráter becsapódásakor kidobott törmelék
borítja a felszínt.

A holdi regolit szerkezete

ezet
szerk
s
e
g
réte

Spudis (1996) után, móosítva

óá

becsapódó testek kozmikus
mikrometeorit-bombázás (kb.
mennyiséget juttatnak a mai felszínre.
napszél (töltött
(kisbolygó, üstökös) sugárzás
15-30 km/s sebességgel)
A világos  szinte csak plagioklász föld- részecskék)
pátból (anortitból) álló  anortozit a
feldöldek anyaga. Az anortozit a Hold keletkezése után létrejött magmaóceán fela felszín alatti rétegekbõl
terra
színén úszó, legkönnyebb (kis sûrûségû)
(felf
kirepülõ törmelék és
öld)
anyag feldúsulásával keletkezett, lassan
olvadék (üveggömbök)
lehûlt kalciumgazdag földpát.
Néhány helyen sötét köpenyüledék (üvehõingás okozta
mare
ges hamu) borítja a felszínt.
aprózódás
alapi
(+111 -171°C)
to r
A holdi regolitba a napszélbõl származó
l
breccsák a kráter
gázok (H, He, N) is beépülnek kis
tozit
anor
törmelékterítõjén
mennyiségben. A földfelszínhez képest a
olv
ad
Hold regolitja viszonylag gazdag a
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napszélbõl származó 3He izotópban,
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ú
melyben több évmilliárd alatt dúsult fel. A
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k
u
után
)
l
2
7
l
Hold felszíni és az alatti regolitrétegei így
ám
(19
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a: E
3-4 milliárd éves archívumát tartalmazzák
Ábr
t
l
baza
a Napszél összetételének, a kozmikus
sugárzás által gyártott izotópok révén a
szupernóva-robbanásoknak,
valamint
A 3He a ma még csak kifejlesztés kinyerni a napszélbõl származó
esetleg a Földrõl származó, meteoritalatt álló fúziós reaktorokban hidrogént (melegítéssel) és a
becsapódásokkor kilökött kõzeteknek is. A
lehetne
felhasználható kõzetekben  pl. ilmentiben
kozmikus sugárzás által létrehozott
energiatermelésre. Elsõsorban az (FeTiO3)  lévõ oxigént. Másik
radioaktív izotópok arányából kiszáilmenitszemcsékbõl nyerhetõ ki, felhasználási területük a víz készímítható, hogy egy kõzet mennyi idõt töltött
mely a regolit 0-20%-át teszi ki, ám tése lehet. A regolitból szigetelõa Hold felszínén.
gazdaságos kinyerése problémás. A anyag, illetve a belõle kinyert
Földrõl csak drágán kijuttatható üvegekbõl építõ- és burkolóanyag
7.4 A regolit gazdasági hasznosítása
üzemnyagnak helyben lehetne készíthetõ. A 14 napos nappal ide-

r

t
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alap

é
lök

A breccsák becsapódásokkor keletkeztek:
a megolvadt kõzet cementálja össze a
különféle helyekrõl származó szögeletes
kõzettörmelékeket.
A
sorozatos
becsapódások következtében gyakoriak a
breccsa a breccsában szerkezetek. Az
becsapódási olvadékbreccsák lávához
hasonlóak, de a becsapódáskor megolvadt
kõzetbõl keletkeztek és kiválóan
alkalmasak a becsapódás korának
radiometrikus meghatározására. A kráterezett felföld területre leszállt Apollo 16 a
legkülönfélébb típusú breccsákat gyûjtötte
össze. A kráterekhez hasolóan a breccsák
mérete is tág határok közt változhat, a
mikrobreccsákrõl a ház méretû tömbökig.
A vasban és magnéziumban gazdag bazalt
a holdi medencéket és nagyobb krátereket
tölti ki. A Hold mélyebb rétegeibõl került a
felszínre. Az idõsebb bazaltok nagy, a
fiatalabbak (3,1 milliárd évesek) kis Ti
tartalmúak. A mare bazaltok többszáz
millió évvel a nagy medencék létrejötte
után ömlöttek a felszínre és ezután
többször felújult aktivitásuk új lávafolyásokkal. Ezek párszáz m vastagok. A
lávafolyások közti idõben regolitképzõdés
folyt, így a lávák közt vastag regolitréteg
õrzõdik, melybõl a becsapósáok jelentõs

mikrometeoritok
szél

Holdi regolit

Földi sivatag

Fenn: félig eltemetett kõzettörmelék (14310 sz. minta). A kiálló részt a mikrometeoritbombázás több millióü
éven át tartó eróziója simára koptatta, míg a holdporban lévõ védett részén megmaradtak az eredeti éles törési
felületek. A jelenség épp ellentétes végeredményt ad, mint a földi sivatagok sarkos kavicsai (jobbra), ahol a
kvarchomokot fújó szél éles felületeket csiszol a kavicsokra, míg az eltemetett rész lekerekített marad.
Balra: az Apollo 15 leszállóhelyéhez közeli holdtenger (Esõk tengere) szálban álló bazaltos, rétegzett alapkõzetének kibukkanása a regolitból, a Hadley-völgy meredek falában. Az alapkõzet vagy ott kerül a felszínre, ahol
egy lejtõn lecsúszott róla a fedõ réteg, vagy ott, ahol becsapódás robbanása takarított le róla a regolitot. (1430
kép: Heiken, Vaniman, French: Lunar Sourcebook alapján)

7.5 Hold felszíni folyamatai

A nagyobb becsapódások csak ritkán
szakítják meg a regolitot érõ mikrometeoritbecsapódások, részecskesugárzás és hõingás
okozta aprózódás folyamatos, porító hatását.
Ezek a folyamatok azonban csak a regolit
legfelsõ pár mm-ét érintik. Mállás és fagyaprózódás a Holdon nem jelentkezik, mivel a
víz még a kõzetek szerkezetében sem
található.
Becsapódáskor az alapkõzetek a magas
hõmérséklet és nagy nyomás hatására nagy
mélységig erõs metamorfózison esnek át.
A holdi regolit réteges szerkezetû. Az Apollo
15 ûrhajósai által vett kb. 2,5 m mély fúrási
mag 7 elkülöníthetõ paleotalaj (rego-lit-) réteget tartalmazott. A 3,3 milliárd éves
bazaltos alapkõzet a felszín alatt kb 5 méterre
kezdõdött. Ez igen lassú regolitfejlõdési sebességre utal. Itt tehát egy helyen hétszer fedte be közeli becsapódás törmeléktakarója az
aprózódott regolitréteget. A friss törmeléktakaró általában világos színû, és lassan,
több mint 100 millió év alatt sötétedik be.
A folyamat (aprózódás, a regolit folyamatos
feldúsulása agglutinátokban [a becsapódások
nyomán] és a napszélbõl érkezõ anyagokban;
és az ezzel járó sötétedés) addig tart, míg egy
újabb becsapódás törmelékterítõje be nem takarja ezt a réteget és ekkor a kidobott nagyobb törmelékek aprózódása kezdõdik újra.
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Family Mountain

Wessex Cleft

A Földön kívül az egyetlen égitest, ahol
geológusok saját kézzel gyûjthettek mintákat,
a Hold. A hat Apollo leszállóhelyet úgy
választották ki, hogy minél sokszínûbb
területekrõl lehessen mintákat szerezni. Az
Apollo-leszállások a mikrokörnyezet és az onnan vett minták tanulmányozásával derítettek
fényt több alapvetõ planetológiai kérdésre:
 Korábban a Hold felszínének összetétele
teljesen ismeretlen volt. Kiderült, hogy nem
vulkáni hamu, hanem a becsapódások aprózta
törmelék, por borítja.
 A kráterek zömmel becsapódásos eredetûek
és nem vulkániak.
 A felszín kora 3-4 milliárd év. Ez jóval több,
mint a leszállások elõtt becsült érték. A
holdkõzetek alapján végzett abszolút kormeghatározás adja az alapját a más égitestek
felszínén használt kráterszámlálásos (relatív)
kormeghatározásnak.

7.7 Az Apollo 17 leszállóhelye

(Taurus-Littrow) (1972. dec. 1119.)
Az utolsó Apollo expedíxió a Serenitatismedence peremén szállt le. A völgy a

Serenitatis-medencét létrehozó becsapódáskor, 3,9 milliárd éve keletkezett a medence
peremén kiemelkedett sánc egyik kõzetblokkjának visszazökkenésével. Késõbb, 3,75
milliárd éve mare bazalt tört a felszínre. A
leszállás elõtt lehetségesnek tartották, hogy a
közelben található sötét takaróval borított
halo kráterek fiatal vulkáni salakkúpok
kürtõi. A Shorty krátert megvizsgálták, hogy
az vulkáni kürtõ-e, és közelében a narancs
talaj narancsszínû (üveg-) és fekete (ilmenit) gömböcskéit találták. Az üveg azonban 3,6
milliárd éve alakult ki 400 km mélybõl eredõ
lávaszökõkútból a mare-tevékenység részeként, míg a kráter fiatal, kevéssé erodált,
becsapódásos eredetû, így nincs kapcsolat
közöttük. A Serenitatis-becsapódásnál õsibb,
4,2-4,5 milliárd éves kõzeteket is gyûjtöttek,
amelyeket a becsapódás vájt ki a Hold
kérgének mélyebb részébõl. A minták némelyike arra utalt, hogy a környéket kb. 100
millió éve egy nagy becsapódás hatása érte: a
hegyoldalakról ekkor gördülhettek le a
kõtömbök, melybõl a minták származtak. A
leszállóhelyet épp keresztezi a fiatal Tycho
kráter egyik sugársávja. A minták alapján a
Tycho becsapódás kb. 108 millió éve történt.

7.8 Az emberes leszállás elõnyei

Egy idegen égitest felderítése, a tapasztalatok
alapán, minden esetben meglepetéseket hoz a
kutatók számára. Valamennyi Apollo-expedíxió hozott olyan felfedezéseket, melyekre
nem számítottak korábban a kutatók (pl. a
narancs talaj véletlen felfedezése). Ilyesmikre
automatikus ûrszondát még rugalmas programozással és a fénysebesség korlátait beszámító valósidejû kapcsolattartással sem lehet
felkészíteni. Az ember könnyen alkalmazkodik
a leszállóhely környezetéhez, hogy minél
részletesebben és több szempotból felderíthesse azt. Képes arra, hogy egy nagyobb területrõl
kiválassza azokat a helyeket és mintákat,
melyek a legfontosabbak pl. a terület geológiája
szempontjából. A váratlan helyzetekhez (pl.
egy elromlott szerkezet megjavítása, lásd A13), megváltozott körülményekhez az ember
tud legjobban alkalmazkodni. A küldetés sikerét csak ember jelenlétében veszélyeztetheti
viszont váratlan napkitörés (sugárzás veszélye),
pszichológiai válság, betegség (az Apollo 7
ûrhajósai repüléskor influenzásak lettek) stb.
Az Apollo 11 leszállásakor Armstrong a
Holdat, Aldrin pedig a radart figyelte.
Armstrong a leszállás elõtt közvetlenül azt

Az Apollo 17 EVA 1 ûrsétájának forgatókönyve (részlet)
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Az A17 leszállóhely fotótérképe

látta, hogy épp egy kráter közepe felé közelednek, ahol autó
méretû kõtömbök hevertek. Kézi irányításra kapcsolt és így
repültek tovább, az eredeti leszállóhelytõl távolabb, ahol már slég
sík volt a felszín. Lehet, hogy egy automata állomás küldetése
hasonló helyzetben kudarccal végzõdött volna.
Az Apollo program hátránya volt, hogy az emberek programja
percre pontosan elõre meg volt határozva, így az emberek csak
kõzeteket gyûjthettek, de nem hozhazzak szabadon döntéseket,
nem nézelõdhettek, nem mehettek az érdekesnek vélt helyekre,
ami a geológus terepi munka egyik fontos eleme. Egy terepet
többször is be kell járni, a látottakat megbeszélni, különféle
vizsgálatokat végezni, ezek kiértékelése alapján újabbakat, míg
fel nem épül a kutatókban a terep mentális geológiai térképe. Ez
csak egy hosszabb ott-tartózkodással együtt lenne lehetséges.
Az emberes leszállás egy idegen égitestre általában a sokadik
lépés a távcsöves megfigyelés  elsõ elrepülés (fly-by)  égitest
körüli pályáról felderítés (orbiter reconnaissance) automata
leszállás (vagy becsapódás) (lander/descent probe) rover / talajmintavétel  mintavétel Földre küldése (sample return) után.
A következõ az állandó bázis létesítése lenne, melyhez automaták
készítenék elõ a terepet, s ahol a bázis mûködéséhez szükséges
alapanyagokat (energia, víz, élelem, építõanyag, sugárvédelem,
üzemanyag) a bázis mikrokörnyezetében található forrásokból
kellene elõállítani.
Holdbázis alapításának a nyersanyagok kinyerésén túl csillagászati célja is lehet. A légkör nélküli Hold ideális hely: az állandóan árnyékos sarki helyeken infravörös megfigyelésekre (ehhez
alacsony hõmérséklet kell), a Földdel elentétes oldalon pedig
rádiócsillagászatra (a földi rádiózajokat leárnyékolja). A kisebb
kráterek hatalmas parabolaantennáknak nyújtanak helyet. Problémát jelenthet a könnyen tapadó por és a napkitörések hatása.

7.9 Fényviszonyok a Holdon

A légköri szórás hiánya miatt nappal is láthatók a
csillagok. A Föld a Holdon a Föld felé nézõ oldal
egy adott pontjáról  a kötött keringés miatt 
mindig ugyanott látszik az égen, csak a fázisa
változik (a Nap is szinte alig mozdul, hisz két hétig
tart egy nappal). A kb. két hetes éjszaka 0.
hosszúsági fokbéli éjfelekor teliföld látható, ami a
Földi éjszakákhoz képest elég sok fénnyel világítja
meg a holdi tájat (a látható tartományban a Holdi,
átlagos 7%-al szemben a Föld a fény 39%-át veri

ARMSTRONG: Nagyon sötét van itt árnyékban, és alig látom, hova lépek. ...
ALDRIN: Olyan erõs fény éri a napvédõmet,
hogy eltart egy ideig amíg megszokja a
szemem. De ha már egy ideig a vakító
napfényben álltam, nem kell más.

vissza, jórészt a felhõzetnek köszönhetõen.) A
Földrõl ez a hamuszürke fényként látszik. Ez
legerõsebb teliföldkor (a Földrõl nézve újholdkor),
de a holdi nappal idején is érzékelhetõ, amikor a
légköri szórás hiánya miatt elvileg teljesen sötétnek
kellene lennie az árnyékos területeknek, de a
földfény miatt ez is kap némi fényt. Az Apollo 10
ûrhajósai többször is elrepültek olyan területek
felett, amelyeket a Nap nem világított meg. A
hamuszürke fényben azonban az ûrhajósok ekkor
is jól felismerték a felszín egyes részleteit.

További fényforrások az állatövi fény és a
naplemente utáni, elektrosztatikusan töltött portól
származó fénylés (Post-Sunset Lunar Horizon
Glow/Lunar Dust Levitation).

A jármûnkívüli mozgó egység (szkafander, Extravehicular Mobility Unit) és tartozékai
Parancsnoki életfenntartó rendszer
Holdkomp vezetõ életfenntartó r.

7.11 Az ûrhajós geológus
munkája és felszerelése

A holdfelszín geológiájának megisgeológus kalamerésében a fõ szerepet az ûrhajósok
pács kõzetekrõl
által készített fényképek, hazahozott
darabok letöminták és szóbeli közléseik játszották. résére és a szerMintavételezés elõtt a mintákat színes
számok besztereóban lefényképezték. A friss
verésére
kráterek sáncfalát keresztben megszemvédõ
mintázták, mert ezek kerültek ki az
(mikrometeoroid-,
eredetileg legmélyebben fekvõ
hõ-, UV-IR védõ)
rétegekbõl. Különbözõ helyekrõl
panorámafotókat készítettek (több
70 mm-es
darabból). 60 és 30 cm-es fúrólencséjû
magokat mintáztak. 820 cm-es talajkamera
mintázó árkokat ástak, melyekben a
szemcseméretet is vizsgálták. A talajmintákat vákuumcsomagolásban
mintagyûjtõ
hozták a Földre. A képen az Apollo
zacskó tartó
17 ûrhajósainak felszerelése látható.
Ez volt az utolsó holdraszállás, és az
elsõ, melyben geológus szakember is
részt vehetett (Harrison Schmitt,
egyben a holdkomp
vezetõje).
Az Apollo 17 összesen 110
szürke referenciák
kg kõzetmintát hozott a
fehér referencia
Földre, melyet 22 órás
lapátka
kinntartózkodásuk
a finom
méretarány
alatt gyûjtöttek
színreferenciák
holdpor
össze.
(RGB)

gnomon a napállás meghatározására (az árnyékából)

gyûjtésére

fúrómag csövek és
tömörítõ

fúrómagcsõ-tetõ
tartó
mintagyûjrõ zacskók

mintagyûjtõ
tartály

toll
zseblámpa
zseblámpatartó zseb

500 mm-es
lencséjû kamera

Valamennyi Apollo ûrhajós beszámolt olyan
fényfelvillanásokról, melyet csukott szemmel láttak
(Visual Light Flash Phenomenon). A percenként
átlagosan két fénycsíkot/ -pontot általában a
holdkompban pihenve látták. A jelenséget
valószínûleg a kozmikus sugárzás részecskéi
okozzák.

7.10 Tájékozódás a Holdon
Az Apollo 14 ûrhajósai holdsétáik alkalmával
eltévedtek. A légkör hiánya miatti kristálytisztán átlátszó vákuum megnehezíti a távolságok becslését, hiszen egészen horizontig

minden egyformán tisztán és élesen látható.
Hasonlóképp megnehezíti a tájékozódást az ismerõs
terepi elemek hiánya (fák, házak stb). Az egyedüli
támpontot a különbözõ méretû kõzettörmelékek
jelentik, amelyek viszont a legkülönbözõbb
méretekben is hasonlóan néznek ki (lásd az oldal bal
sarkában lévõ képet, melyen a John Young mögötti
nagyobb kõtömb óval messzebb van, mint
gondolnánk és valójában ház nagyságú: a közelinek
tûnõ tájképi elemek több km-re is lehetnek. A
hullámzó felszín miatt a horizontvonal távolsága
sem becsülhetõ meg. Az Apollo 14 ûrhajósai nem
találták az egyik megmintázadnó kráter peremét,
holott épp azon álltak.
A képen John Young (Apollo 16)

óra

kézi
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fogó, kisebb
kavicsok
felvételére

Nincs a képen: gereblye 12 cm-es
kõzettörmelék gyûjtésére
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XI. A VIKING-ÛRSZONDÁK BIOLÓGIAI MÉRÉSEI

9.1. A programról röviden

Az ûrkutatás egyik legfontosabb hajtóereje a Földön kívüli élet
kutatása, ami a legalaposabban leszállóegységekkel végezhetõ.
Miután az egyre fejlettebb ûrszondák mérései alapján pontos képet
alkothattunk a Földhöz legközelebbi égitestek felszíni
viszonyairól, fokozatosan a Mars került az asztrobiológiai
vizsgálatok középpontjába. S bár a Vénuszra korábban ereszkedett
le sikeresen ember alkotta ûreszköz, mégis a Mars felszínén
landolt Viking ûrszonda-páros mérései jelentették a Földön kívüli
élet kutatásában egy új korszak kezdetét.

A NASA szakemberei a vörös bolygó átfogó megismerését tûzték
ki célul, különös tekintettel a lehetséges marsi élet felfedezésére. A
Viking-program két teljesen azonos ûrszondára épült, amelyek
egy-egy keringõ- és egy-egy leszállóegységbõl álltak. A Vikingek
1975 nyarán indultak útnak, s 1976 júliusában, illetve
augusztusában érkeztek meg. A Viking-1 leszállóegysége az
egyenlítõtõl 23°-kal északra, Chryse-síkság területén, a Viking-2
landere pedig az egyenlítõtõl 48°-kal északra, az Utópia-síkságon
érte el a felszínt. A tervezett 90 napos mûködési idejét mindkét

A Viking Lander felépítése és a felszíni mintavevõ egység mûködése
28.

leszállóegység messze túlszárnyalta, s a Viking-1 1982. november
11-én, párja pedig 1980. árpilis 11-én hallgatott el örökre. A
leszállóegységek elsõdleges feladata az volt, hogy mozgatható
robotkarjukkal felszíni törmelékmintákat helyezzenek el fedélzeti
laboratóriumaikban, elõkészítve háromféle biológiai kísérletet.
9.2. Gázcsere kísérlet
Ennek a kísérletnek a célja a feltételezett marsi mikroorganizmusok élettevékenysége folyamán felvett, illetve leadott gázok
kimutatása volt. A zárt kamrába helyezett marsi anyag-mintákat
szerves vegyületek vizes oldatával, vagyis táp-anyaggal keverték
össze, majd a keletkezett gázokat gázkromatográffal folyamatosan
analizálták.
Elõször csekély mennyiségû tápoldatot adtak a mintához, hogy azt
ne itassa át teljesen, hanem csak párásodást idézzen elõ. A második
lépésben már annyi tápoldatot használtak, hogy a minta teljesen
telítõdjön. Majd ezt a nedvesített mintát kb. 7 hónapig zavartalanul
raktározták.
A kísérlet eredményei szerint közvetlenül azután, hogy párássá
vált a minta, CO2 és molekuláris oxigén szabadult fel, azonban ez
rövid idõ után megszûnt. Mindkét leszállóegység mintáit a gyors
és rövid idõtartamú gáztermelés jellemezte.

A CO2 minden bizonnyal a törmelékszemcsék felületén megkötött
légköri CO2 volt, amelyet a párás kamrában gyorsan kiszorított a
vízgõz. Az oxigén megjelenését bonyolultabb megmagyarázni,
mert kevés olyan abiogén folyamat ismert, amely oxigéntermelõdéssel jár. Felté-telezhetõ azonban, hogy a vízgõz hatására
oxigénben gazdag vegyületek, elsõsorban peroxidok bomlottak el,
s oxigén szabadult fel.
A hosszú idõ elteltével végzett mérések során a CO2 lassuló

mértékben, de folyamatosan termelõdött, az oxigén viszont hamar
eltûnt. A CO2-termelõdést továbbra is a korábban megindult
folyamattal magyarázták, az oxigén eltûnéséért pedig a szerves
tápoldatban lévõ aszkorbinsav lehetett a felelõs, amely megköti
azt.
Mindezek alapján úgy tûnik, hogy a gázcsere kísérletben zajlott
reakciók nem biológiai anyagcsere során, hanem a felszíni
anyagok és a vízgõz kölcsönhatásának eredményei.

Miután ugyanezt a mintát egy újabb adag tápoldattal is
összekeverték, a radioaktív CO2 mennyisége nem nõtt, sõt kissé
csökkent a kamrában. Ez megfelel annak a feltételezésnek, hogy a
mintában lévõ peroxidok az elsõ adag tápoldat hatására mind
elbomlottak, így az újabb adag már nem eredményezhetett további
gázkibocsátást. A tapasztalt gázmennyiség-csökkenés oka pedig az
lehet, hogy a CO2 vízben jól oldódik, így az újabb tápoldat elnyelte
a kamrában lévõ gáz egy részét.

9.3. Radioaktív 14C izotóppal jelzett tápanyag-lebontási kísérlet

A peroxidok jelenlétét alátámasztja egy ehhez hasonló másik
mérés is, amelyet 3 órán át 160°C-on sterilizált mintával végeztek.
Ekkor az elõbbi reakciók egyáltalán nem mentek végbe, ha viszont
csak 46°C-ra melegítették a felszíni anyagot, a reakciók
lezajlottak, de a termelõdõ gázmennyiség a felére csökkent. Az
egyes szakemberek által felvetett biológiai magyarázat szerint a
sterilizálás hatására elpusztultak azok az élõlények, amelyek
anyagcsere-termékeit hevítés nélkül sikerült kimutatni. Ám a
jelenség egyszerûen megmagyarázható abiogén folyamatokkal is
figyelembe véve, hogy a peroxidok instabil vegyületek s hõ
hatására bomlanak.

Ez a kísérlet az izotóppal jelzett tápanyag felvételét és
anyagcserén keresztül történõ lebontását vizsgálta, amelyhez
egyszerû tápoldatot, 14C-vel megjelölt hangyasavat és glicint
használtak. A kísérlet alapelve, hogy ha a mintában találhatók a
környezetükkel anyagcserét folytató mikroorganizmusok, akkor
azok felhasználják a tápoldatot, s kibocsátott gáztermékeikben
kimutatható a radioaktív 14C-izotóp jelenléte.

9.4. Hevítéses 14CO2 felszabadítási kísérlet
Ez a kísérlet a Mars valódi légköri és nyomásviszonyainak
megfelelõen zajlott, a légkörben jelen lévõ természetes CO2 és CO
mintába való beépülését, majd szervesanyag-elõállítás nyomait
keresték (míg az elõzõ két kísérletben az esetleges élettevékenység
lebontási termékeit próbálták kimutatni).
Annyi tápanyagot adtak a mintához, hogy az csak félig itatódjon
át, de egyben a kamra légtere is párás legyen. Az eredmények
szerint itt is CO2-gázfejlõdés történt, amely kb. egy marsi nap után
észlelhetõen lelassult.
A megjelenõ CO2 radioaktív volt, vagyis a tápoldat származéka.
Képzõdését a gázcsere kísérlet alapján feltételezett peroxidok
megmagyarázzák, mivel a hangyasavat a hidrogén-peroxid
gyorsan oxidálja, s a reakció eredménye CO2 illetve víz (a
megjelent CO2 mennyisége alig volt kevesebb, mint amennyi az
összes hangyasav oxidálódása során keletkezhetett volna).
Ám nem-radioaktív gázokat nem észleltek, amelyeknek a
feltételezések szerint a minta vízzel történõ keveredése során
képzõdniük kellett volna (a gázcsere kísérlethez hasonlóan).

A felszíni anyagmintát légköri gázokkal együtt helyezték zárt
kamrába, amelybe radioaktív 14C-izotóppal jelölt CO2-t és CO-t
jutattak, majd öt napon keresztül mesterségesen megvilágították.
Ezek után 14C-tartalmú szerves molekulákat kerestek a mintákban,
s az elvégzett kilenc vizsgálatból hét esetben találtak is! Ez azt
jelenti, hogy a felszíni anyagokban - rendkívül kis mennyiségû szervesanyag-termelés zajlik. Fontos megjegyezni, hogy a
szervesanyag-termelés fénytõl elzárt mintákban is kimutatható
volt.

9.6. Kétség és bizonyosság
Néhány éve azonban kétségek merültek fel a Vikingleszállóegységek mérési eredményeivel kapcsolatban. A program
egyik vezetõ szakembere ugyanis azt állítja, hogy az 1976-ban
használt mérõberendezések nem voltak elég érzékenyek a vizsgált
mintákban rendkívül kis koncentrációban jelen lévõ szerves
anyagok kimutatáshoz. Tehát a Viking-program eredményei
alapján nem zárható ki az élet létezése a Marson.
A mérések során azonban az is kiderült, hogy a Mars felszíne
szélsõségesen oxidatív, ami komoly kihívást jelentene a Földön
ismert életformák számára. Az elmúlt évek során azonban számos
olyan extrém földi környezetben - 100°C-nál melegebb vizû
forrásokban, az Antarktisz jégrétegeiben, szélsõséges pH-jellegû
tavakban, atomreaktorok radioaktív hûtõvizében, illetve több ezer
méter mélyen az óceánok aljzatán, fénytõl elzárva, mélytengeri
füstölgõk közelében - fedeztek fel extremofil élõlényeket,
amelyeket korábban teljesen lakhatatlannak tartottunk. Ezért nem
zárható ki, hogy léteznek olyan életformák, amelyek képesek a
zord marsi környezet elviselésére. Tehát a szélsõséges feltételek
alapján sem zárható ki a marsi élet létezése.
Biztos választ azonban csak újabb leszállóegységek adhatnak a
marsi élet kérdésére, leghamarabb 2003 végén  2004 elején.
Ekkor ugyanis három leszállóegység ereszkedik le a Mars
felszínére (remélhetõleg problémamentesen):
- az Európai Ûrûgynökség által készített Mars Express Beagle-2
landere, amelynek elsõdleges feladata a múltbeli és jelenlegi
életnyomok keresése;
- a NASA két Mars Exploration Rover-je, a Spirit (Szellemiség) és
az Opportunity (Lehetõség), amelyek fõként kõzettani-geokémiai
vizsgálatokat végeznek majd, de ezek mérései is hozzájárulhatnak
az élet felfedezéséhez a Marson.

9.5. Az eredmények értékelése
Bár a kísérletek nem hoztak egyértelmû eredményt, a NASA
szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy nem sikerült
meggyõzõ bizonyítékokat szerezni a marsi élet létezésérõl, vagyis
hogy a vörös bolygón nincs élet.

Leszállóegységek 2003-2004 során a Marson
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A VÉNUSZ, FÖLD, HOLD, MARS FELSZÍNI KÖRÜLMÉNYEI és AZ ÕKET ELÉRT SZONDÁK
VÉNUSZ

FÖLD

HOLD

MARS

Napállandó [W/m2]

2624 W/m2

1373 W/m2

1373 W/m2

591 W/m2

A Nap látszólagos mérete [°]

0,74°

0,53°

0,53°

0,35°

A Nap fényessége [magnitudó]

-27.35 (a felhõk felett)

-26,7

-26,7

-25,8

Tengelyferdeség [°]

177,4° (-2,6°)

23,45°

6,7°

25,19°

Egy nap hossza a felszínen

116 földi nap = 2802 óra

24 óra

29,5 nap = 708,7 óra

24 óra 39 perc (1 sol)

Egy fordulat (csillagnap)

243 nap = 5832 óra, retrográd

23 óra 56,1 perc

27 nap 7 óra 43 perc = 655,7 óra

24 óra 37,4 perc

Egy év hossza [földi napban]

224,7 földi nap

365,24 földi nap

365,24 földi nap a Nap körül, 27,3 nap a Föld körül

686,98 földi nap

Egy év hossza [helyi napban]

1,9 helyi nap

365,24 földi nap

365,24 földi nap a Nap körül, 27,3 nap a Föld körül

667 sol (marsi nap)

Nehézkedés [g, m/s2]

8,87 m/s2

9,8 m/s2, 1g

1.62 m/s2, 0,16 g

3,7 m/s2

Felszíni légnyomás [hPa]

93219 hPa körül

1013 hPa körül

3 x 10-15 bar

6,9-9,1 hPa

Felszíni hõmérséklet [°C]

457 °C

15°C (-69+58)

-150+130°C

-5-75°C (Pathfinder)

Légkör fõ összetevõi

96,4% CO2, 3,4% N2

78% N2, 20,9% O2

Szökési sebesség [km/s]

10,36 km/s

11,18 km/s

2,38 km/s

5,02 km/s

Pályamenti sebesség

35 km/s

29,8 km/s

1 km/s (A Föld körül)

24,1 km/s

Nagyobb ûrrepülõterek.
ûrközpontok, fellövõhelyek:
Tyuratam (Bajkonur)
(1957 óta; Kazahsztán
45,6°É 63,4°K)
Cape Canaveral
(Kennedy Ûrközpont)
(1958 óta; USA, Florida,
28,5°É 81,0°Ny)
Kourou (1970 óta,
Franciaország, Francia
Guyana 5,2°É 52,8°Ny)

Luna 2  (59.IX.13. Palus Putredinis 29,1°É 0°K)
Ranger 4  (62.IV.26. 15,5°D 229,3°K )
Ranger 6 ¤ (64.II.2. 9,33°É 21,5°K)
Ranger 7  (64.VII.31. 10,35°D 20,58°Ny)
Ranger 8  (65.II.20.)
Ranger 9  (65.III.24.)
Luna 5  (65.V. Felhõk tengere)
Luna 7  (65.X.7. Viharok óceánja)
Luna 8  (65.XII.3.)
Luna 9 (66.II.3.)
Surveyor 1 (66.VI.2. 2.45°D 316.79°K-Flamsteed P)
Surveyor 2 (66.IX.22. Kopernikusztól DK-re)
Luna 13 (66.XII.24. 18,87É 297,95K, 2 nap)
Surveyor 3 (67.IV.20. 2,94°D, 336,66°K Oc. Proc.)
Surveyor 4 ¤ (67.IV.)
Surveyor 5 (67. IX. 11. 1,41°É 23,18°K Mare Tran.)
Surveyor 6 (67. XI. 10 0,46°É 358,63°K Sin. Medii)
Surveyor 7 (68. I. 10. 41,01°D 348,59°K Tycho)
Apollo 11 (69.VII.20. 0,67°É 23,49°K Mare Tranq.)
Apollo 12 (69.XI.19. 2,94°D 23,45°Ny Oc. Proc.)
Luna 16 (70.IX. 20., Mare Fec. TM)
Luna 17 + Lunohod 1 holdautó (1970.XI., 11 hónap
38,28°É 325°K)
Luna 18  (71.IX. 1. 3,52°É, 56,5° K)
Apollo 14 (71.II.5. Fra Mauro 3,67°D 17,46°K)
Apollo 15 (71.VII.30. Hadley-völgy 26,11°É 3,66°K)
Luna 20 (72.II.21. 3,57°É 56.5°K TM)
Apollo 16 (72.IV.20. Descartes 8,6°D 15,31°K)
Apollo 17 (72.XII.11.Taurus-Littrow 20,17°É 30,8°K)
Luna 21 + Lunohod 2 holdautó (1973.I. 4 hónap)
Luna 23 (74.X.31. 12,25°É 62,2°K, TM sikertelen)
Luna 24 (76.VIII.22. 12,25°É 62,2°K TM)
Lunar Prospector  (99.VII.31., a déli pólus
közelében 87,7°D 42,35°K)

Marsz 2 (71.XI.27. 45°D,
302°Ny Hellespontus-hg .)
Marsz 3 (71. XII.2, Sireneumföld)
Marsz-6 ¤ (74.III.12. 23,90°
D, 19,42°Ny Margaritiferföld)
Viking Lander 1 (76. VII. 20.
 82. XI. 13., 22.27°É,
47.94°Ny, Chryse-síkság, 2245
nap)
Viking Lander 2 (76. IX. 3. 80. IV. 11., 134.01°K (225,8°
Ny), 47.668°É, Utopia-síkság,
1316 nap)
Pathfinder - Carl Sagan
Memorial Station és
Sojourner Rover (97. VII. 4.
- 97. IX. 27. Ares-völgy
19.33°É, 33.55°Ny)
Mars Polar Lander (Mars
Surveyor '98) (99.XII.3.,
76.13°D, 164.66°K.)
Deep Space-2 (99.XII.3.
75.10°D, 163,65°K )

Venyera-3  (66.III.1.)
Venyera-4 (A, 67.X.18. 19° É
38°K)
Venyera-5 (A, 69.V.16. 3° D
18°K)
Venyera-6 (A, 69.V.17. 5° D
23°K)
Venyera-7 (70. XII. 15. éjszakai
oldal, 23p, 5° D 351°K)
Jelek:
jel nélkül: sima leszállás, a szonda Venyera-8 (72. VII. 22.,
terminátor, 50 p 10° D 335°K);
leszállás után mûködõképes
Venyera 9 (75. X. 22., nappali
maradt valamennyi ideig
 szándékos becsapódás (kemény
oldal, Guinevere-síkság 32°É
leszállás; a becsapódás pillanatáig 291°K, 53p)
a szonda mûködött)
Venyera 10 (75. X. 25., nappali
 sima leszállásra tervezett, de
oldal (dél körül), Beta-régió
végül becsapódott (baleset)
291°K 16°É, 65 p)
¤ szándékos becsapódás, de a
Pioneer Venus  3 db Kis
rádiókapcsolat a leszállás közben
Szonda (Északi (59,3°É 4,8°K),
megszakadt
Nappali (31,3°D 317°K) Éjszakai
A=légköri mérések után
(28,7°D, 56,7°K)) és egy Nagy
becsapódott
Szonda (4,4°É 304°K) 78. XII. 9.
TM=talajmintát juttatott a Földre
Szállító egység: (busz) 37,9°D;
290,9°K
Nincs feltüntetve a szonda, ha
 a rádiókapcsolat még repülés
Venyera 11 (78. XII. 25., nappali
közben megszakadt és az ûrszonda oldal, 14°D 299°K 95p)
sorsa ismeretlen
Venyera 12 (78. XII. 21, 7°D
 a szonda elrepült az égitest
294°K, 110p)
mellett (elhibázta)
Venyera 13 (82. III. 1., Beta a szonda nem Föld körüli
régió 7,5°D 303°K, 127 p)
pályára állt vagy visszahullt
Venyera 14 (82. III. 5., Beta a szonda még a felbocsátáskor
régió, 13,25°D 310°K, 53 perc)
felrobbant
VEGA 1 (85. VI. 11.,  Sapashegy 8,1° É 176,7°K 21 p +
A szovjet szondák, valamint a
Beagle 2 indítási helye: Tyuratam ballon 46 óra)
(Bajkonur). Az amerikai szondák
VEGA 2 (85. VI. 15., Kindítási helye: Cape Canaveral
Aphrodite-föld 7,2°D 179,4°K
(Kennedy Ûrközpont).
15perc éjszakai oldal + 46 óra
ballon).
Más égitest felszínét elérõ
(leszállt vagy becsapódott)
szondák (felszínre érkezés
dátuma, leszállás helye (földrajzi
név, koordináta és/vagy helyi idõ a
leszállás helyén és idõpontjában),
a felszíni mûködés teljes
idõtartama)
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A Mars Society marsi
környezetet szimuláló
földi kutatóhelyei:
Flashline Mars Arctic
Research Station
(Haughton-kráter, Devonsziget, Kanada, 2001 óta)
Mars Desert Research
Station (Hanksville, Utah,
USA, 2002 óta)
EuroMARS
(Krafla/Mývatn, ÉszakIzland, terv 2003-tól)
További égitesteken
leszállt szondák:
433 Eros - NEAR - 2001.
II. 12., mûködött 16 napig
Tervezett:
Titán - Huygens
(20042005)
Merkúr - BepiColombo
(2012)

95,3% CO2, 2,6% N2

Tervezett leszállások:
Spirit (MER-A 2004.I.4.,
Guszev kráter)
Opportunity (MER-B 2004,
Meridiani-föld)
Beagle-2 / Mars Express
(2003.XII., Isidis-medence
10,6°É, 270°Ny)
Phoenix (2007, Alba-paterától
É-ra)

PIROXÉN

ILMENIT

OLIVIN
Holdi bazalt vékonycsiszolatának kõzetmikroszkópos képe (Apollo
12, 12005. sz. minta)

10049
Apollo 11
bazalt
Vulkáni
breccsa (kb.
3 milliárd
éves,
Barberton)

Bazalt
szilváskõrõl. (2002)
Meteoritként érkezett breccsa a
Holdról
ALH
81005

Polimikt breccsa (kõzetmikroszkóp) (Apollo 14, 14305 sz. minta)

hornblende
biotit

Anortozit (plagioklász) (kõzetmikroszkóp) (Apollo 16, 60025 sz.
minta)

ortoklász földpát
KAlSi3O8 kvarc
NaAlSi3O8
SiO2
Na
albit
plagioklász
földpát
Ca

CaAl2Si2O8
anortit

piroxén
(CaMgFe)2Si2O6
olivin

(MgFe)2SiO4

szienit/trachit

15016 Hólyagüreges mare bazalt a Holdról

Hólyagüreges
bazalt.
Klöch,
Burgenland,
Ausztria. (1994)

Gránit Erdõsmecskérõl, a
Mórágyi
rögrõl.
(1974)

Bazaltok a Mars homokos felszínén (Pathfinder) Bazaltok a Vénusz felszínén (Venyera 9)

4,19 milliárd éves anortozit a Holdról (Apollo 16)

Kalapács / Apollo 15

Fogó / Apollo 16

2 milliárd éve
becsapódás
során átalakult
(részen
megolvadt és
breccsásordott
gránit
Vredefortból
(Dél-Afrikai
Köztársaság)
(2003)
Peridotit zárvány bazalttufából, Szenték- Földi talaj (Piliscsaba, 2003)
kálláról. (Bérczi Sz. 1982., KAVÜCS)

Gereblye / Apollo 16

Lapátok / Apollo 17

A holdi regolit (Apollo 11,
1969)

Mintavevõ zacskó / Apollo 16

gránit/riolit
granodiorit
dácit
diorit/andezit
anortozit
bazalt/gabbró
norit
peridotit
dunit
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VIKING 2 LANDER

VIKING 2 LANDER

BOLYGÓFELSZÍNI MIKROKÖRNYEZETEK ATLASZA

VIKING 1 LANDER

Az Utopia-síkság nyáron és télen

A Hunveyor a marsi terepasztalon

A Chryse-síkság homokformái
SOJOURNER ROVER VIKING LANDER

A Hunveyor gyakorló ûrszonda a marsi táj fényképe elõtti terepasztalon

EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM
KOZMIKUS ANYAGOKAT VIZSGÁLÓ
ÛRKUTATÓ CSOPORT

A Surveyor III , mellette az Apollo 12 ûrhajósa, Pete Conrad, háttérben az A12.

A Hunveyor építõivel
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