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Bevezetés 

Ha Földön kívüli élet lehetõségérõl van szó 
a Naprendszerben, elsõsorban a Marsra és 
az Europára gondolunk. A vörös bolygó 
év szakos színváltozásait korábban a marsi 
ve getáció változásaira vezették vissza, csator-
naszerûnek látott alakzatait mesterségesnek 
tekintették, és feltételezték, hogy felszíni 
vi szonyai hasonlóak a földiekhez. A marsi 
élet lehetõségének ûrszondás kutatását a 
Viking program kezdte meg 1976-ban. A 
Viking–1 és –2 mûszakilag kitûnõen vizsgá-
zott, de életet egyértelmûen nem találtak. Bár 
ered ményeiket ma is vitatják, egyes kutatók 
po zitívnak, mások negatívnak tekintik. Közel 
húsz évvel késõbb egyes, a Földön talált marsi 
meteoritokban lévõ képzõdményeket né hány 

szakember egykori biogén tevékeny ség 
eredményének tekintette (1. ábra) – de eb-
ben a kérdéskörben sincs konszenzus (McKay 
et al., 1996; Friedmann et al., 2001). 

A marsbéli élet lehetõségével kapcsola-
tos feltételezések saját bolygónk õsi élet-
formáinak jobb megismerésére is sarkalltak. 
Az elmúlt évtized földi biológiai kutatásai 
rámutattak, hogy egyszerû életformák 
ext rém környezeti feltételeket is túlélnek, 
ese tenként szaporodóképesek maradnak. 
Ta láltak már élõlényeket a mélytengeri füstöl-
gõk (hévforrások) és más vulkáni központok 
100 °C-nál forróbb, a fagyott permafroszt 
0 °C-nál hidegebb környezetében, extrém 
száraz és erõs sugárzással bombázott terüle-
teken, savas folyókban (Rio Tinto, Spanyol-
ország) és sós sivatagokban, valamint több 
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kilométer mélyen a Föld felszíne alatt. Úgy 
tûnik, az élet bolygónkat szinte mindenhol 

„megfertõzte”, és sokkal ellenállóbb, mint 
képzeltük – talán néhány helyen a Marson 
is fennmaradhatott. 

Az új kutatások fényében a Mars kezde-
tekben (nagyjából akkor, amikor az élet 
a Földön kialakult) jobban hasonlíthatott 
boly gónkra, egykor tartósan, s késõbb 
idõnként visszatérõen a folyékony víz is 
megjelent rajta. Más kutatások révén úgy 
tûnik, egysze rûbb élõlények meteoritok bel-
sejében utaz va túlélhetnék az ûrbeli utat és 
a landolást egy másik égitesten, ha pedig ott 
számukra megfelelõ környezetbe kerülnek, 
el is sza porodhatnak. Ezeket a kérdéseket, 
az élet lehetséges jelenlétét más égitesteken 
az aszt robiológia vizsgálja, amelynek fõ cél-
pontja külsõ bolygószomszédunk: a Mars, s 
ebben a témakörben kezdte meg munkáját 
néhány hazai kutató több mint fél évtizeddel 
ezelõtt.

Visszatekintés 

1997-ben állt Mars körüli pályára az utóbbi 
évek legsikeresebb marsi keringõegysége, 
az amerikai Mars Global Surveyor ûrszonda 
(MGS). Tudományos mûszerei között talál-
ható egy letapogató elven mûködõ optikai 
kamera (Mars Orbiter Camera – MOC) és egy 

lézeres magasságmérõ berendezés (Mars Orbi-
ter Laser Altimeter – MOLA) is, amelyek mérési 
eredményei elérhetõk nyilvános in ternetes 
adatbázisokban.

Az 500-900 nm közötti spektrális tarto-
mányban mûködõ MOC maximális felbon-
tása 1,4 m/pixel, egy felvétel átlagos széles-
sége 3-5 km, hosszúsága pedig 10-55 km 
közötti. Eddig összesen több mint 200 000 
felvételt készített a Mars felszínérõl. A MOLA 
térbeli felbontása kb. 300-400 m, függõleges 
pontossága viszont 30 cm. A lézeres magas-
ságprofilok egyedi feldolgozásával ponto-
sabban értelmezhetõk a MOC-felvételeken 
látható felszínformák, interpolációjuk alapján 
pedig elõállítható a bolygó kiválasztott terü-
letének digitális domborzatmodellje.

A MGS 1998-1999-es képein – korábban 
nem észlelt – érdekes jelenséget fedezett fel 
Michael Malin és Ken Edgett amerikai ku tató. 
A Mars déli és északi poláris vidékein a hóval-
jéggel borított területeken, tél végén, illetve 
tavasszal néhány tucat, esetenként néhány 
száz méter átmérõjû sötét foltok szá zait 
észlelték. Malinék felfedezésüket 1998-ban, 
szublimációs hipotézisüket pedig 2000-ben 
tették közzé (Malin – Edgett, 2000).

2000 nyarán Horváth András is elkezdte 
ezeknek a foltoknak a vizsgálatát. A kutatás 
elsõ szakasza a Mars déli sarki körzetére ter jedt 

1. ábra • Az ALH84001 jelû marsmeteorit (balra), melyben David McKay és NASA-kutatóc-
soportja nanobaktérium kristályosodott nyomait vélte felfedezni 1996-ban; és a Friedmann 

Imre által talált magnetitlánc e meteorit belsejében (jobbra, nyilak)
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ki, mert ezekrõl a területekrõl állt rendel-
kezésre akkor az interneten (http://www. 
msss.com/moc_gallery/) sok, jó minõségû, 
nagyfelbontású, valamint áttekintõ felvétel. 
A képek felmérése során kiderült, hogy 
ezek a foltok ún. fekete dûnéken (Dark Du-
nes – DDs) találhatók. Ezért a foltokat sötét 
dû nefoltoknak (angolul Dark Dune Spots 

– DDSs) neveztük el (2. ábra).
Az elsõ száz felvétel és több ezer folt ta-

nulmányozása után egy meglepõ gyanú 
vetõdött fel. Eredetileg abból a ténybõl kiin-
dulva, hogy a dûnefoltok többsége kör alakú, 
felmerült, hogy megjelenésükben biológiai 
folyamatoknak is szerepe lehet. Ekkor kap-
csolódott be a munkába Gánti Tibor (aki az 
MSO hipotézist megalkotta) és Szathmáry 
Eörs biológus (aki a földi analógiát megta-
lálta), valamint Bérczi Szaniszló és Gesztesi 
Albert bolygókutató, illetve geológus. E ma-
gyar marskutató csoport tevékenységének 
eredményeként – a részletes morfológiai 

(alaktani) vizsgálatokra alapozva – létrejött 
egy hipotézis a sötét dûnefoltok kialakulá-
sában szerepet játszó és feltételezett marsfel-
színi organizmusokról (Mars Surface Orga-
nisms – MSOs), azaz a mai marsi életrõl, ez 
a DDS-MSO hipotézis (Horváth et al., 2001 
és Gánti et al., 2003). Késõbb a marskutatási 
kör bõvült Pócs Tamás biológus akadémi-
kussal, Sik András geográfussal és Keresz-
turi Ákos geológussal, a munkának pedig a 
Budapest Collegium (Institute for Advanced 
Study) adott otthont az Európai Ûrkutatási 
Hivatal (ESA) és a Magyar Ûrkutatási Iroda 
(MÜI) támogatásával. Az alábbiakban a kuta-
tócsoportunk által kidolgozott DDS-MSO 
hipotézis alapjait ismertetjük.

A marsi élet lehetõsége

Az élõ rendszerek alapvetõen fluid rend-
szerek, azaz mûködésükhöz valamilyen 
fo lyadékfázis szükséges. A Mars felszínén a 
jelenlegi fizikai kémiai körülmények mellett 

2. ábra • A Mars déli pólusán (balra) tél végén, tavasz elején a hóval fedett dûnéken (jobbra, 
B) kör alakú, sötét foltok tûnnek fel. E foltok a dõlt részeken (jobbra fent) megnyúlt, lefolyás 
jellegû formát mutatnak. A hóborítás nélküli dûnedomb nyáron és õsszel csaknem fekete 

tónusú (középen, A) (NASA/JPL/Malin Space Science Systems, Collegium Budapest)
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más anyag, mint a víz, nem fordulhat elõ fo-
lyékony állapotban. A marsszondák mérései 
szerint a H

2
O mint kémiai vegyület nagy 

mennyiségben található a bolygón. A kérdés 
az, hogy folyékony halmazállapotban, azaz 
vízként elõfordul-e. Ugyancsak a marsszon-
dák felvételei alapján igen sok fiatal vízfo-
lyásnyomra emlékeztetõ képzõdmény van 
a kráterekben és egyéb lejtõkön (3. ábra). 
Ezek azonban a feltételezések szerint rövid 
idejû vízfolyások, amelyek nem alkalmasak 
arra, hogy bennük élõ ökoszisztémák lé-
tezzenek. A marsi légkör nemcsak nagyon 
hideg és száraz, hanem a légnyomás is igen 
alacsony. A víz fagyáspontja nem változik 
számottevõen a nyomás függvényében, a 
forráspontja azonban igen erõsen nyomás-
függõ. A rendkívül alacsony marsi légnyo-
más (6-7 mbar) egy földi kémiai laboratórium 
vákuum szárítószekrényében már tekinté-
lyes vákuumnak számít. Ez azt jelenti, hogy 
ha meg is jelenik a folyékony víz a Mars 
fel színén, az igen hamar elpárolog, és nem 
al kalmas élõ ökoszisztémák fenntartására.

Az általánosan elfogadott vélemény sze rint 
a Mars korai, Noachiszinek nevezett idõ-
szakában nedves és lényegesen melegebb 
klíma uralkodott a bolygón, amelyben talán 
élõvilág is kialakult. Késõbb azonban a 
klíma drasztikusan megváltozott, a légkör 
nagy részt eltûnt, a felszíni hõmérséklet és a 
lég köri nyomás lecsökkent. Mindezek követ-
keztében a Mars hideg és száraz égitestté vált. 
Feltételezhetõ, hogy amennyiben a Marson 
kialakult élõvilág, az maximálisan igyekezett 
alkalmazkodni a globális válto zásokhoz. Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy a mar si evolúció so-
rán egyre inkább szárazság- és hidegtûrõbb 
fajok alakultak ki, másrészt, hogy azok az 
életközösségek tudtak fenn maradni, ame-
lyek számára valamilyen helyi sajátosság kö-
vetkeztében a folyékony víz mégis elérhetõ 
volt, legalább rendszeresen, viszonylag hosz-
szabb idõn keresztül. Ilyen te rületek lehettek 
a sarki zónák vagy a marstalaj mélyén lévõ 

régiók, esetleges hévforrások környezetei stb. 
A marstalaj mélyén lévõ feltételekrõl konkrét 
ismereteink, mérési adataink nincsenek, 
hévforrásokat pedig je lenleg a bolygón nem 
ismerünk. De kutató csoportunk azt találta, 
hogy bizonyos helye ken, speciális körül-
mények között ma is rendszeresen, marsi 
évenként visszatérõen viszonylag hosszú 
idõre megjelenhet a folyé kony víz, amely 
élõhelyet képezhet az egy kori marsi élõvilág 
ehhez adaptálódott ma radványai számára.

A Mars Global Surveyor nagyfelbontású 
fotóinak egy része a sarki hósapkákat mutat ja. 
A sarki hósapkáknak sem az összetételét, 
sem a fizikai állapotát nem ismerjük kielégítõ 
pontossággal, korlátozott megfigyelésekre 
és feltételezésekre vagyunk utalva. A méré-
sek alapján szóba jöhetõ komponensek a 
szilárd szén-dioxid (szárazjég) és a vízjég, 
de feltételezhetõ a CO

2
-klatrát is. A szén-di-

oxid-klatrát olyan összetett molekula, amely-
ben 46 vízmolekula egy kalitkaszerû rácsot 
alkot, és 8 db CO

2
 molekulát zár magába. A 

hósapka fizikai állapota sem ismeretes pon-
tosan, anyaga nem folyadékfázis megfagyá-
sával, hanem gázfázisból közvetlenül szilárd 
fázisba való átmenettel (deresedés, frosting) 
képzõdik. Ennek megfelelõen a képzõdés-
kor a fizikai szerkezete valószínûleg laza hó-
szerû, de a hosszú marsi tél alatt tömörödhet, 

3. ábra • Az egyik déli fantomkráterben lé võ 
repedés lejtõin sötét foltokkal pettye zett, 
folyásnyomra emlékeztetõ képzõdmé nyek 
(gullies) láthatók (NASA/JPL/Malin Space Sci-

ence Systems, Collegium Budapest)
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esetleg tömör jéggé alakulhat. A sarki hósap-
ka eltûnése sem olvadással történik, hanem 
közvetlen szublimációval, a jég olvadás nél-
küli elpárolgásával (defrosting). 

A sötét dûnefoltok (DDS) morfológiája

A sarki hósapkáról és az évszakos sarkvidéki 
hótakaróról készült nagyfelbontású felvé-
te leken nagyon sokféle képzõdmény, folt 
ta lálható, amelyek eredete és tulajdonságaik 
jelenleg nincsenek kielégítõen magyarázva. 
Legutóbbi csoportosításukat Philip R. Chris-
tensen és munkatársai (2005) adták meg. E 
cikk szerzõi ezek közül egy elkülöní tett cso-
porttal, a sötét dûnéken kialakuló fol tokkal 
(2,, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. ábra) foglal koznak. 
Legfontosabb jellemzõik: 1. alacsony albedó-
jú területek, azaz a fagyott jég- vagy hótaka-
róval borított  környezetnél söté teb bek, 2. a 
déli féltekén a 60-85 szélességi fok közötti 
sávban fordulnak elõ (az északi foltok nem 
képezik e cikk tárgyát), 3. általá ban krá te-
rekben lévõ sötét dûnéken jelen nek meg 
(4. ábra),  4. jellemzõ belsõ szerke zetük egy 
sötétebb magból és egy azt övezõ világo sabb 
szürkés gyûrûbõl áll (5. ábra), 5. az átmérõjük 
5 és 200 m közötti, 6. a helyi tél vé gén, tavasz 
elején jelennek meg, növek szenek, majd 
nyáron eltûnnek, 7. egy foltos térségen belül 
marsi évente kb. 50-65 %-os gyakorisággal 
azonos helyeken jelen nek meg (8. ábra).

A foltképzõdést Malin és Edgett amerikai 
szakemberek szublimációs folyamatokra 
(defrosting) vezetik vissza, azonban a DDS-ek 
esetében a foltok tulajdonságai, kialaku lása, 
fejlõdése és más tényezõk kizárják, hogy 
egyedül a defrosting lenne felelõs ezek lét-
rejöttéért (Edgett et al., 2000). Természete sen 
mivel a sarki hósapka eltûnése defrosting 
folyamattal történik, ennek a jelen eset ben 
is van szerepe. Hugh H. Kieffer (2003) a 
szén-dioxid hó vagy jég alatt elnyelõdõ nap-
fénnyel magyarázza némely sötét sarki folt 
kialakulását, amitõl a dûnéken, a fagy takaró 
alatt gáz fázisú szén-dioxid keletkezik, ami a 
felszínre tör („hõkémény”-, jet-, illetve spider-
hipotézis). Ennek keretében a fagy takaró 
anyaga fogy, egyre jobban láthatóvá téve a 
sötét dûnék felszínét, valamint a gáz áramlás 
finom port ragad magával a dûne felszínérõl, 
ami a fagytakaró tetejére hullik vissza. Ez 
reális magyarázatnak látszik a DDS-ekhez 
részben hasonló „fan”-ok keletkezé sére. A 
fanok olyan legyezõ alakú foltok, ame lyek a 
DDS-mezõkön a sarki régiókban for dulnak elõ 
tömegesen. A DDS-ek más tulaj donságaival 
azonban ez a magyarázat sem egyeztethetõ 
össze.

Véleményünk szerint a sötét dûnéken 
tavasszal megjelenõ foltokat folyékony víz 
megjelenése alakítja ki. Ezt az álláspontot a 
következõ, az MGS által készített felvéte le ken 
látható tények támasztják alá:
1. A foltok kialakulása a jég alján, azaz a ta-

lajfelszín és a jégréteg között kezdõdik, és 
fejlõdik mindaddig, amíg fölüle a jég réteg 
el nem szublimál. A szublimáció viszont 
kizárólag a jégréteg felszínén tör ténik, így 
nem indukálhat olyan folya matot, amely 
a jég alján alakul ki.

2. Az adott foltok csak a sarki területeken 
található sötét dûnéken fejlõdnek ki, 
nemegyszer egészen pontosan körülraj-
zolva a dûnék határvonalait (2., 4., 5. 
ábra). Ez azt jelenti, hogy a dûnék anya ga 
befolyásolja e fol tok kialakulását, kép-

4. ábra • Kör alakú, illetve megnyúlt sötét 
dûnefoltok (b, c) egy 30 km átmérõjû déli krá-
ter (a) dûnedombján (NASA/JPL/Malin Space 

Science Systems, Collegium Budapest)
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zõdését, fennmara dását. A dérképzõdés 
függhet a felszín minõségétõl, mert a 
fel szín kristályo so dási gócként hat a jég-
kristályok kelet kezésére. A jégtakaró el-
tûnése azonban – miután a jég felszínérõl 
történõ szub limáción keresztül megy 
végbe – függet len az adott talaj minõsé-
gétõl. Egyedül a szublimációval, azaz a 
defrostinggal e foltok kialakulása már 
csak ezért sem magyarázható.

3. A foltok a sík felszínen lényegében kör 
alakúak, ami azt jelenti, hogy kialakulásuk 
izotróp (iránytól független) fejlõdés ered-
ménye (lásd a 2., 4., 5. ábrákat). A szub-
limációs folyamatok függnek a marstalaj 
felszínének a helyzetétõl, a napsütés be-
érkezési szögétõl, a légmozgás irányától 
stb. Ha e foltok kialakulása szublimációs 
folyamat eredménye lenne, akkor vala-
milyen módon a talajfelszín egyenetlen-
ségeinek vissza kellene tükrözõdniük 
a foltok alakjában. Ilyet azonban nem 
ta pasztaltunk. Vízszintes területen a 
talaj egyenetlenségétõl függetlenül, a 
foltok kör vagy közel kör alakúak. Ez 
annyit jelent, hogy keletkezésüket csak 

olyan folyamat indukálhatta, amely a 
felszín egyenetlenségeitõl független. 
Miután a sötét dûnék anyaga feltehetõen 
ba zalt homok, ez mindenképpen izotróp 
közeg nek tekinthetõ, és ebben egy fo-
lyadékfá zis – jelen esetben a folyékony 
víz – terje dése vízszintes területen irány-
tól függet lenül történik. Következéskép-
pen ha va lamilyen oknál fogva a jég 
alatt folyékony víz képzõdik és terjed, 
akkor ez a jég alatt egy közel kör alakú folt 
meg jelené séhez vezet. Ez is a folyékony 
víz szere pét tá masztja alá a DDS-ek 
kialaku lásában.

4. Enyhe lejtõs terepen a foltok lejtõirány ban 
megnyúlnak, ellipszoidhoz hasonló 
alakúvá válnak, ahol az ellipszoid nagy-
tengelye a lejtõirányba mutat (lásd a 2., 
4. ábrát). Ez azt jelenti, hogy valamilyen 
lejtõirányú erõ hat a foltok kialakulására. 
Ezt nem a szél hozza létre, mert az eltérõ 
tájolású lejtõkön is mindig lejtõirányú a 
megnyúlás. Ugyanakkor a lejtésirányba 
elnyúlt formát a porózus közegben 
szi várgó folyadék kialakíthatja. Ezért 
fel tételezhetõ, hogy a foltok kialakulásá-
ban folyékony fázis megjelenése játszik 
sze repet, mert a gravitáció ilyen rövid 
távon a szublimációs folyamatokat nem 
befo lyásolhatja. A folyadékfázis pedig 
az adott körülmények között más, mint 
folyé kony víz, nem lehet.

5. ábra • A DDS-ek belsõ szerkezete az MGS 
1999. 09. 05-én L

s
=200,6°-kor rögzített MOC 

M07-00853 képe alapján. a) DDS-ek egy 
kráterbeli dûnemezõn (-65°, 15,55°W); b) d) 
f) kinagyított részletek; c) e) g) az elõbbi na-
gyításokon a DDS-ek részletei eltérõ szür ke 
árnyalatokkal kiemelve (NASA/JPL/Malin 
Space Science Systems, Collegium Budapest)

6. ábra • A Lyell-kráter ( -17°, 69°W)  erõseb-
ben dõlt dûne terepén a sötét dûnefoltokból 
lefolyásos alakzatok indulnak. Alul láthatók 
a magasabb, felül pedig az alacsonyabb 
te rületek (NASA/JPL/Malin Space Science 

Systems, Collegium Budapest)
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5. Meredekebb lejtõkön a foltokból folyá sokra 
emlékeztetõ képzõdmények in dulnak ki 
lejtõirányban. Ezeken a felvé teleken már 
a látvány is azt sugallja, hogy ott folya-
dékfázis lejtõirányú áramlása történik (6., 
9., 10. ábra).

6. A marstalajt magas szélességen télen fe-
hér hótakaró fedi. Ez a hótakaró a nyár 
elejére elszublimál, és elõtûnik a sötét 
dû nék anyaga (7., 11. ábra). A nyári fel-
vételeken azonban a sötét dûneanyagot 
világosabb szürke „fantom”-foltok tarkít-
ják (7c., 11d. ábra). A foltok eloszlása és 
helye megegyezik a DDS-ek eloszlásá-
val és helyével, vagyis ahol tél végén 
és ta vasszal a sötét foltok megjelentek, 
ott nyár kezdetén a talajt valami eltérõ 
tulaj donságú anyag fedi. Mi lehet e szürke 
fol tok anyaga?

7. Végül az a tény, hogy a DDS-ek tél 
végén kezdenek megjelenni, és tavasz-
szal telje sednek ki, azt mutatja, hogy 
keletkezé sükhöz valami köze van a 
napsugárzás nak. Úgy is mondhatnánk, 
hogy a fel vételek tanúsága szerint a sötét 
foltok a napsugárzás hatására keletkeznek 
a hó/jégréteg alatt.

A fentebb felsorolt érvek világosan mutatják, 
hogy a defrosting folyamat nem adhat ma-
gyarázatot ezeknek a foltoknak a megjele-
nésére és fejlõdésére. Ugyancsak nem ad 
magyarázatot a foltok tulajdonságaiból 
kö vetkezõ folyékony fázis, azaz a víz megjele-
nésére. De ha nem defrosting, akkor mi okoz-
za a foltokat? Mi teszi lehetõvé, hogy a jég 
alatt víz keletkezzen és maradjon meg hóna-
pokon keresztül folyékony állapotban? 

A DDS-ekbõl kiinduló képzõdmények

Sok DDS-bõl hosszúkás, szürke árnyalatú sáv 
indul ki. A legérdekesebb képzõdmények 
a déli szélesség 69° és a nyugati hosszúság 151° 
koordinátájú területen találhatók, egy kb. 60 
km-es kráter nyugati részén lévõ, kb. 10 km 

7. ábra • A marsi sötét dûnefoltok évszakos 
változása tél végétõl nyár közepéig, az ún. 
Inca City régióban (-82°, 64°W). A nyári 
ké pen (c) tûnnek elõ a világos szürke „fan-
tom”-foltok (NASA/JPL/Malin Space Science 

Systems, Collegium Budapest)

8. ábra • A sötét dûnefoltok éves visszaté-
résének vizsgálata az 1999. évrõl a 2001. 
év re. Az a képen (1999. 09. 15., M07-02775, 
Ls= 207°) kerettel jelölt területet (b) hason-
lítottuk a következõ marsi évben hasonló 
fázisban (Ls) készült felvétel azonos rész-
területével (c, 2001. 08. 02., E07-00101, 
Ls=207°). A negatív képek (d, e) kivonása 
adta meg az 1999-ben és 2001-ben is azonos 
helyen megjelent sötét dûnefoltok pozíció-
ját (fehér foltok) (NASA/JPL/Malin Space 

Science Systems, Collegium Budapest)

Horváth – Gánti – Bérczi – Pócs – Kereszturi – Sik • Marsi sötét dûnefoltok…
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átmérõjû és 400 m magas dûne-komplexu mon 
(9. ábra). Az errõl készült tél végi és tavaszi 
képeken 721 olyan sötét, lejtõirányba mutató 
képzõdményt vizsgáltunk, amelyek DDS-
ekbõl indulnak ki. Ezeket morfológiá juk 
alapján elsõ közelítésben két nagy cso portba 
soroltuk: a diffúz és éles peremû lejtõ sávok 
közé. 

Mindkét csoportra jellemzõ, hogy a kör-
nyezõ fagytakarónál sötétebbek; szélessé-
gük általában a DDS-hez hasonló, amibõl 
kiindulnak; hosszuk lehet a DDS átmérõjénél 
kisebb, de elérheti annak öt-nyolcszorosát 
is (többnyire 10 és 200 m közötti); az MGS ûr-
szonda lézeres magasságmérõjének adatai és 
a megvilágítás alapján rekonstruált dom borzati 
viszonyok szerint a lejtés irányába nyúlnak el; 
az egymással szomszédos sávok párhuzamo-
san haladnak; és majdnem az összes esetben 
a sávok kezdeténél egy DDS található (abban 
a néhány esetben, ahol DDS nem mutatkozik, 

igen kisméretû a sáv, fel tehetõleg a felbontás 
határa miatt nem látszik maga a DDS). A két 
csoport között a legfon tosabb különbség, 
hogy a diffúzaknak nincs éles peremük; 
emellett a DDS-tõl távoli el végzõdésük felé 
halványodnak és néha szé lesednek; futásuk 
vonala egyenes, és közel síknak mutatkozó 
területen is meg jelennek. 

Ezzel ellentétben az éles peremûek ne-
vükhöz híven éles szegélyt mutatnak; közel 
sík területen nem fordulnak elõ; lejtõirányban 
elnyúlnak; szélességük alig változik hosszá-
ban, de néha keskenyednek; albedójuk nem 
változik szisztematikusan az elvégzõdésük 
felé; az egymáshoz közeli és kicsit görbült 
futású sávok egymással párhuzamosan gör-
bülnek; elvégzõdésüknél idõnként szintén 
éles peremû, sötét tócsaszerû folt van, amely 
az anyag lejtõlábi felhalmozódására utal; az 
ilyen lejtõlábi foltok alakja a domborzattól 
függ: ahol hirtelen ér véget a lejtõ, ott a lejtés 

9. ábra • Sötét dûnedombok dõlt rézsûin a DDS-ekbõl kiinduló és lefelé keskenyedõ alakzatok 
(NASA/JPL/Malin Space Science Systems, Collegium Budapest)
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irányára merõlegesen, ahol fokozatosan lapo-
sodik el a lejtõ, ott a lejtés irányával párhuza-
mosan nyúlnak el; és az egymáshoz közeli 
sávok ugyanabban a lejtõlábi „tócsában” is 
végzõdhetnek.

A Marson eddig megfigyelt, lejtõkön 
el helyezkedõ sávokat dominánsan száraz, 
rit kábban nedves lejtõs tömegmozgással ma-
gyarázzák. Az eddig megfigyelt száraz, lejtõs 
tömegmozgásoknak tulajdonított képzõd-
mények lejtõirányban általában szélesednek, 
albedójuk a környezetüknél lehet nagyobb 
vagy kisebb is, és elvégzõdésüknél jellemzõ-
en nem mutatnak a fent említetthez hasonló-
an erõs anyagfelhalmozódást. Az általunk 
azonosított diffúz peremû csoport kinézete 
a szél által létrehozott sávok (kifújt poranyag) 
elméletileg várható és más helyeken észlelt 
megjelenésével vág egybe. A lejtõkön meg-
figyelt gyakori elõfordulásukat valószínûleg 
lejtõszelek magyarázzák. Az éles peremû 
cso port tagjainak jellemzõi és kialakulása 
ugyanakkor hasonló elgondolással nehezen 
magyarázható.

Az éles peremû lejtõsávokat létrehozó 
DDS-ek és az egyes lejtõsávok között az alábbi 
összefüggések mutatkoznak: a DDS szélessége 
és az általa létrehozott lejtõsáv szélessége kö-
zött kapcsolat van (korrelációs faktor R=0,48); 
a lejtõsáv végén felhalmozó dó tócsaszerû 
képzõdmény területe általá ban kisebb vagy 
maximum akkora, mint a DDS területe; mi-
nél nagyobb egy DDS, an nál valószínûbb, 
hogy lejtõsáv indul ki belõle; a megfigyelt 
esetekben minden 20-25 mé ternél nagyobb 
lejtõn vagy annak peremén lévõ DDS-bõl 
kiindult lejtõsáv. Mindezek arra utalnak, hogy 
a DDS-ek és a belõlük kinyúló lejtõsávok kö-
zött valamilyen térfogaton ala puló kapcsolat 
is létezik, és a 20-25 méteres átmérõ azt a 
kritikus értéket jelezheti a DDS-ek esetében, 
amelynél azok a vizsgált lejtõ szögek (18-31 
fok) mellett már nem képe sek magukban 
tartani a lejtõn meginduló és a lejtõsávot 
alkotó anyagot.

A lejtõsávok idõbeli visszatérési jellem zõit 
az E07-00808 és az R07-00938 jelû felvé telek 
alapján vizsgáltuk; ezek közel ugyan azt 
a területet mutatják 2001. 08. 13-án (Ls 

=213.51°) és 2003. 07. 13-án (Ls = 220.74°). 
Mindkét felvétel a helyi tavasz során készült, 
az évszakos fázis szerint 13,7 földi nap kü-
lönbséggel (10. ábra). A két eltérõ évben 
megjelent foltokból kiinduló lejtõsávok ösz-
szehasonlításának eredményei az alábbiak: 
a lejtõsávokban gazdag területek mindkét 
évben hasonló térségben jelentkeztek, de 
az egyes lejtõsávok helyzete általában nem 
pontosan fedte le egymást; az évszakos fázis 
szerint késõbb készült felvételen a lejtõsávok 

„fejlettebbek” voltak: a DDS-ek nagyobb szá-
zalékából indult ki lejtõsáv (75 % / 37 %), a 
lejtõsávok átlagos hossza is nagyobb volt (63 
m / 55 m), a sávok nagyobb hányada vég zõdött 
tócsaszerû képzõdményben (50 % / 10 %). 
Mindezek alapján a lejtõsávokat létre hozó 
folyamatok évszakosan visszatérnek, és ha 
feltételezzük, hogy a két eltérõ marsi évben 

10. ábra • Sötét lejtõsávok egy dûnemezõn 
(d. sz. 69,17 ny. h. 150,8) 2001-ben (E07-
00808 kép) és 2003-ban (R07-00938 kép). 
Jobbra a két eltérõ évben készült felvétel 
egymásra helyezve, fehér a 2001-es, fekete szín 
a 2003-as sávokat jelöli (NASA/JPL/Malin Space 

Science Systems, Collegium Budapest)

Horváth – Gánti – Bérczi – Pócs – Kereszturi – Sik • Marsi sötét dûnefoltok…
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készült felvételek közti különbsége ket nem 
véletlenszerû eltérések, hanem az évszakos 
fázisban jelentkezõ 13,7 földi nap különbség 
okozta, ez az évszak elõrehalad tá val hasonló 
jellegû, fokozatos fejlõdésre utal.

A megfigyelt lejtõsávok kialakulásának 
magyarázatát keresendõ négy modellt vizs-
gáltunk meg: a száraz lejtõs tömegmozgás, 
a folyékony szén-dioxid, a folyékony víz és 
a gáz fázisú szén-dioxid lehetõségét. Ezek 
közül a folyékony vizet tartalmazó modell 
egyeztethetõ össze legjobban a megfigyelé-
sekkel – amennyiben a folyékony állapot 
fenntartásának kevéssé ismert elméleti prob-
lémájától eltekintünk. A lejtõsávok megfi-
gyelése tehát kedvez a víz elõfordulásának, 
amennyiben utóbbi létezésének – egyelõre 
kevéssé ismert – fizikai háttere biztosított. 

DDS-MSO hipotézis

A cikkben eddig vázolt kérdések megoldá-
sára dolgozta ki kutatócsoportunk a DDS-
MSO hipotézist (DDS – Dark Dune Spots, 
MSO – Mars Surface Organism). A hipotézis 
ismertetésénél abból indulhatunk ki, hogy ha 
volt valaha a Marson élõvilág, a marsfel színi 
körülmények drasztikus változásához az élõ 
rendszerek maximálisan próbáltak alkalmaz-
kodni. Ez az élõvilág döntõ több ségének 
nem sikerülhetett, a változások rop pant erõs 
mértéke miatt. De visszamaradhat tak olyan, a 
fejlõdés alacsonyabb fokán lévõ rendszerek, 
amelyek egyes helyeken meg találhatták az 
évenként rendszeresen vissza térõ életfelté-
teleiket, miközben a kedvezõt len idõszakot 
beszáradt, fagyott állapotban igyekeztek 
túlélni. Ha ez bekövetkezett, ak kor ezeknek 
az élõlényeknek a fotoszinté zishez nagy 
abszorbcióképességû festék anyagokat kel-
lett kifejleszteniük, hogy a beérkezõ fényt 
hasznosíthassák. Ha ilyenek maradtak fenn 
azokon a területeken, amiket vízjég/vízhó 
fed, akkor ezek tél végén, ami kor a Nap 
felkel, a hó- és jégrétegen keresz tül jutó 
napsugarakat elnyelik, miközben maguk 

felmelegednek. Így maguk körül, a talaj 
és a hó/jégréteg között megolvaszt hatják a 
vízjeget. Ily módon a jég alatt folyé kony víz 
keletkezhet, amelyben ezen mars felszíni 
organizmusok (MSO-k) megtalálhat ják az 
életfeltételeiket.

Kérdés persze, hogy amikor a külsõ hõ-
mérséklet -60 -70 oC-ot is elérhet, a jég alatti 
vízlencsék miért nem fagynak meg? A válasz 
a jég/hóréteg, valamint a benne rekedt, gyen ge 
hõvezetõképességû gázfázis jó hõszi getelõ 
képességében rejlik.

Az utóbbi években számos szerzõ fog-
lalkozott a jégben, illetve a jég alatt az élet 
lehetõségével. Az állandóan fagyott szibériai 
permafroszt-talajokon,  valamint az antarkti-
szi jégtakarón végzett vizsgálatok egyértel-
mûen azt mutatták, hogy a prokarioták és a 
sarki zuzmók legalább -15, sõt -17 °C fokig 
képesek olyan mértékû anyagcserét folytat ni, 
ami nemcsak a fennmaradásukat, de lassú 
szaporodásukat is lehetõvé teszi. Úgy tûnik, 
e hidegtûrõ organizmusokban a cito plazma 
víztartalma eddig a hõfokig nem fagy ki.

Kérdés persze az is, hogy a jég alatti ol-
vadt víz miért nem párolog el igen gyorsan, 
hiszen a marsi légkör nyomása igen kicsi, 
mindössze 6 mbar körüli, ami nagymérték-
ben megnöveli a víz párolgási sebességét. A 
párolgási sebesség nemcsak a hõmérséklet 
és a nyomás függvénye, hanem mindenek-
elõtt a folyadékfázis fölötti légréteg relatív 
páratartalmáé is. A jégréteg alatt azonban 
a levegõ relatív páratartalma telített (feltehe-
tõleg közel tiszta vízgõzbõl áll), így ott pá-
rolgás egyáltalán nincs, mindaddig, ameddig 
a jégréteg el nem tûnik.

A tél vége felé és a tavasz elején a nap-
sugárzás erõsödésével, a besugárzás hosszá-
nak és a beesési szögnek a növekedésével 
a foltok egyre intenzívebbé válnak, jeléül 
an nak, hogy a jég alatti vízlencse egyre 
vas tagabbá és kiterjedtebbé válik. Ahol 
a víz lencse megjelenik, ott a jég/hóréteg 
szubli málása is intenzívebb, hiszen nemcsak 
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fölül rõl, de alulról is melegedik. Ezért ezen a 
he lyen az elszublimálási folyamat gyorsab-
ban megy végbe, mint az egyéb helyeken. 
En nek következtében a folt közepén szub-
limál el elõször a fölötte lévõ hó/jégréteg, 
és ekkor az egyébként szürke folt közepén 
egy sö tétszürke-fekete mag jelenik meg (7., 
11.  ábra). A csupasszá vált sötét dûnefelszín 
több napfényt nyel el, mint amennyi a havon 
átszûrõdve korábban lejutott, ezért az ilyen 
sötét területek erõsen felmelegednek. Ha 
a dûnék anyaga oldalirányba vezet hõt, az 
szintén fontos hõforrás lehet a vízjég olva-
dásához és az  MSO-k élettevékenységéhez. 
A foltokban uralkodó hõmérséklet megha-
tározása fontos feladat, azonban jelenleg 
a szondák detektorai csak a fagyott réteg 
te tején mérhetõ hõmérsékletet tudják dur-
ván közelíteni, azt is csak a foltok méreténél 
lé nyegesen rosszabb felbontással. Egyetlen 
biztos támpont a foltok eltûnése utáni felszíni 
hõmérséklet, utóbbi több helyen nulla fok 
közelében, illetve kissé fölötte mutatkozik. 

Lejtõs terepen természetesen a jég alatti víz-
re is hat a gravitáció, amelynek következ tében 
a folt növekedése lejtõirányban meggyorsul 
(lásd 2., 4., 6., 9., 10. ábrákon). Meredekebb 
lejtõk esetén a vízlencse olyan vastaggá vál-
hat, hogy kisebb lejtõirányú mé lyedésekben 
intenzív szivárgás indulhat meg, és így okozhatja 
a „megfolyásokat” (lásd 6., 9., 10. ábrák). 
Nyár elejére a hóréteg teljes eltûnése után 
az MSO-k is beszáradhatnak, és a talajfel-
színt borító vékony rétegként maradhatnak 
vissza. Ezek jelentkezhetnek szürke foltként 
azokon a felvételeken, ami ket az orbiterek 
nyári idõszakban készítettek a sötét dûnék 
felszínérõl (7. e, f és 11. d ábra). 

Az elmondottak képezik a DDS-MSO hipo-
tézis magját. Lényege tehát, hogy a téli idõszak 
végén a Mars sarki területein található dûnéken 
megjelenõ foltok folyékony víz megjelenésére 
vezethetõk vissza, amely fo lyékony víz a 
jég és a marstalaj határán a nap sugárzástól, 
az ott lévõ marsfelszíni orga nizmusok 

közremûködésével jön létre, ezál tal életteret 
biztosítva e marsbéli organizmu sok számára. 
Hogy mik ezek a feltételezett organizmusok, 
arra ma nem lehet választ ad ni. Tapasztalata-
ink kizárólag a földi élõvi lággal kapcsolatban 
vannak, és egyáltalán nem biztos, hogy ha 
egy másik bolygón földi típusú élet alakult ki, 
annak az evolúció során ugyanilyen vagy ha-
sonló rendszertani szer kezetû élõvilága lesz. 
Hacsak például az élõlények egyik bolygóról 
a másikra át nem kerültek meteoritok köz-
vetítésével (lásd az 1. ábrát). Csak arra lehet 
következtetni, hogy az élõlények alapvetõen 
fotoszintetizáló rendszerek lehetnek, és hogy 
az élõvilág szer vezettségének valahol az alsó 
szintjéhez tartozhatnak. Ezért adtuk ezen 
élõlényeknek az összefoglaló marsfelszíni 
organizmusok (Mars Surface Organisms 
– MSO) nevet. Ha mégis a földi élõvilághoz 
akarjuk hasonlítani ezeket, akkor azt mond-
hatjuk, hogy ezek baktérium-, kékalga- vagy 
(funkcionális szem pontból) zuzmószerû 
élõlények lehetnek. 

A DDS-MSO hipotézis ma már kezdi ki-
nõni az egyszerû hipotézis kereteit, és egyre 
inkább elméletté fejlõdik. Az elõzõekben 
láttuk, hogy azokat a jelenségeket, amelye-
ket mint tényeket a marsi felvételekbõl ki 
lehetett olvasni a DDS-ek tulajdonságaira 
vo natkozóan, és amelyeket az egyszerû 
defrosting jelenség nem tud értelmezni, a 
DDS-MSO hipotézis meg tudja magyarázni. 
De a fentieken túlmenõen egyéb jelensé-
gekre, például a foltok finomszerkezetére is 
ma gyarázatot tud adni.

Az egyes foltok tulajdonságainak részle tes 
vizsgálata során a következõket lehetett meg-
állapítani: tél végén elõször egységesen szür-
ke foltok jelennek meg a fehér hótaka rón. 
Az idõ elõrehaladtával a foltok közepe táján 
egy sötét (a felvételeken fekete) köz ponti 
mag jelenik meg, amelyet, mint emlí tettük, 
a felette lévõ hó eltûnésével értelme zünk. A 
finomabb vizsgálatok azonban azt mutatják, 
hogy az esetek egy részében az ere detileg 
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szürke és a fekete zóna határán egy világo-
sabb gyûrû helyezkedik el (5. ábra). Ennek 
a keletkezését a DDS-MSO hipotézis segítsé-
gével a következõképpen magyarázhatjuk. 
A szürke zónából – miután ott folyékony 

víz van a hóréteg alatt – a mars talaj mentén 
folyamatosan víz szivárog a leszáradt fekete 
zóna határára. Itt, mivel a hóréteg védõ hatá-
sa megszûnik, a víz az alacsony légnyomás 
miatt a hideg ellenére igen gyorsan elpárolog. 

11. ábra • A DDS-MSO hipotézis, a marsi sötét dûnék kialakulásának magyar modellje: (a) 
amikor a Nap még csak lapos szögben világítja meg a sarkvidéki terepet a sötét dûnéket fa-
gyott vízhó-jég, felette pedig fehér szén-dioxid hó/jég borítja; (b) a Nap emelkedése nyomán 
a dûnefelszínnél lévõ MSO-k aktivizálódnak, megolvasztják a jeget és élettevé kenységet 
folytatnak; (c) az MSO-k biológiai aktivitása miatt gyorsan eltûnõ hó-jégtakaró alatt megjelenik 
a csupasz felszín, és kialakul a DDS-jelenség, itt a sejtek beszáradnak a rideg marsi éghajlat 
hatására (d). A bal oldali 500×500 méteres MGS képrészletek az ún. Inca City régióban1999-

ben készültek (NASA/JPL/Malin Space Science Systems, Collegium Budapest)
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De ugyanakkor a külsõ térben uralkodó nagy 
hideg e párát mindjárt dérképzõdésre készte-
ti, vagyis e két réteg határán folyamatosan új 
dérkép zõdés indul meg. E frissen keletkezõ 
dér okozhatja a fekete mag és a szürke zóna 
kö zötti világosszürke gyûrût.

Felmerül az a kérdés is, hogy miért csak a 
sötét dûnéken találhatók ilyen foltok, és miért 
nem találhatók a környezõ egyéb terü leteken. 
Malin és Edgett amerikai szakértõk megfi-
gyelései szerint a deresedés a déli pólu son, 
a sötét dûnéken kezdõdik, és tavasszal leg-
utoljára a sötét dûnékrõl tûnik el a hóta karó. 
Ez annyira markáns jelenség, hogy a dûnék 
körvonalai ekkor élesen kirajzolód nak a 
környezõ, már sötét felszíntípusok között. 
Feltehetõ, hogy a marsi hósapka képzõdése 
a vízdér képzõdéssel kezdõdik, vagyis a 
lehûlés során elõször vízdér kristá lyosodik 
ki, és csak jóval késõbb követi a klatrát és 
esetleg a szén-dioxid hó kicsapó dása. Ez 
azt jelenti, hogy a dûnéken, ahol elõször 
kezdõdik meg a deresedés, vízdér borítja a 
felszínt, és a dér vi szonylag hosszú ideig úgy 
növekszik, hogy a dûnék területén kívül még 
nincs dérkicsa pódás. Ezért a dûnék felszínét 
borító vízdér valószínûleg vastagabb réteget 
képez, mint a környezõ területeken. Emiatt 
elsõsorban itt van lehe tõség tavasszal folyé-
kony víz megjelenésé re és az élõ szervezetek 
mûkö désére, hosz-szú hónapokra: földi 
hónapokban számolva mintegy hat hónap-
ra. Ez az idõtar tam ele gendõ arra, hogy ott 
élettevé keny ség foly jék, hiszen nagyjából 
megfelel a földi mérsé kelt övi vegetációs 
periódus idõ tartamának.

De van még egy másik tényezõ is, ami 
beleszólhat abba, hogy csak a sötét dûnéken 
találhatóak ezek a tipikus foltok. A Mars talaja 
általában vörös a benne található vasvegyü-
letektõl, elsõsorban a hematittól (Fe

2
O

3
). A 

Viking-mérések alapján a marstalaj erõsen 
oxidáló tulajdonságú. Ezt arra vezetik vissza, 
hogy a Mars felszínén lévõ igen intenzív 
ult raibolya sugárzás a vas-oxidokkal kölcsön-

hatásba lépve peroxidokat és szuperoxi-
dokat, azaz igen erõsen oxidáló anyagokat 
hoz létre. Ezek megtámadják és eloxidálják 
a szerves vegyületeket, ily módon szétron-
csolják az élõ szervezetek anyagait is. A sötét 
dûnék anyagának a színe nem vörös, hanem 
sötétkék-sötétlila. Ez annyit jelent, hogy a 
dûnék anyagában nincs annyi vas-oxid, itt 
tehát nem várható az UV sugárzás következ-
ményeként annyi peroxid megjelenése. Ezért 
a marsfelszíni organizmusok a beszá radás 
után a nyári idõszakban nincsenek olyan 
mértékben kitéve a peroxidok oxidáló 
hatásának, mint az egyéb területeken. Itt 
te hát a beszáradt organizmusok túlélési 
való színûsége nagyobb a következõ téli 
idõsza kig, mint az a sötét dûnéken kívüli 
terü leteken várható lenne.

Ez átvezet bennünket a következõ kér-
déskörhöz. A Mars légköre nem nyújt védel-
met az UV sugárzás ellen, ezért a felszínén 
sokkal nagyobb az UV sugárzás intenzitása, 
mint a Földön – ez pedig a mikroorganiz-
musokat elpusztíthatja. Hogyan élhetik túl 
az MSO-k ezt az egyébként halálos UV su-
gárzást? A választ két részre kell osztani, mi 
történik funkcionáló, mûködõ állapotban 
és mi beszáradt állapotban. Funkcionáló 
álla potban az MSO-k jég alatt mûködnek. A 
hipotézis kidolgozásának idején feltételez-
tük, hogy a vízjég és a vízhó is igen erõsen 
abszorbeálja az UV sugarakat, 1-2 dm-es hó 
vagy jégréteg már teljes védelmet nyújthat a 
mikroorganizmusoknak az UV sugárzással 
szemben. Charles S. Cockell és mukatársai-
nak vizsgálatai szerencsére megerõsítettek 
bennünket ama hitünkben, hogy jó nyomon 
járunk. Elsõsorban hó az, ami ilyen vastagság-
ban kellõen hatékony szûrõként tud mûköd-
ni (Cockell et al., 2005; Córdoba-Jabonero et 
al., 2005). A sarki területek közelében való-
ban elõfordulhat ilyen vastagságú és a hóhoz 
közeli szerkezettel bíró takaró. A saroktól 
távolabb, illetve a hóréteg tavaszi vékonyo-
dásával minden évben ennél kedvezõtle-
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nebb körülményekkel számolhatunk. Ilyen 
feltételek mellett, illetve akkor, amikor az ösz-
szes jégtakaró eltûnt a felszínrõl, az a földrõl 
ismert stratégia jelentheti a megoldást, hogy 
az organizmusok a néhány mm-es porréteg 
alá vándorolnak. Érdekes módon ez még a 
fotoszintézist is megengedheti (lásd alant). 
Végül, meg kell jegyezni, hogy evolúciójuk 
során hatékony védelmet is kifejleszthettek e 
sugarak ellen, amire a Földön is szá mos pél-
da akad, elsõsorban a kékalgák körében.

A DDS-MSO hipotézis felállítása idején e 
két jégréteg közötti, azaz a fagyott marstalaj 
és az õt borító jég/hó réteg közötti élet lehe-
tõsége hipotézis volt, amely az ismert fizikai 
és biológiai tapasztalatokból logikusan 
kö vetkezhetett. Közben kiderült, hogy 
ilyen ökoszisztémák a Földön is léteznek, 
az Antarktiszon ugyanis vannak ún. száraz 
völ gyek, amelyekben tavak találhatók. E 
tava kat vastag és állandó jégréteg fedi. Az 
egyik ilyen tóban a jégréteget átfúrva azt 
tapasz talták, hogy a 6 m-es vastagságú jég 
közép táján, úgy 3 m mélységben, a jégben 
egy porréteg húzódik, amelyet valamikor 
az idõk folyamán a szél hordott a jég akkori 
felszí nére. Nos a két jégréteg között e porré-
teg a napsugárzás hatására felmelegszik, ott 
zárt vízlencsék keletkeznek, és ezekben a 
víz lencsékben algák és egyéb mikroorganiz-
musok élnek teljesen zárt ökoszisztémában, 
azaz a külvilággal nem érintkezve. Az ott 
élõ mikroorganizmusok biztosítják saját 
élet közösségeik számára a tápanyagok kör-
for gását. Ez lényegében hasonló életfeltéte-
leket jelent, mint amilyeneket a Marson a 
DDS-MSO hipotézis feltételezett.

Földi analógiák

Sok fenti kérdés megválaszolásában segít-
het, ha a feltételezett MSO-k életkörülmé-
nyeihez minél hasonlóbb földi analógiákat 
vizsgálunk. Feltételezhetõ, hogy ha az élet 
a Marson még jelen van, az ott is fehérjék 
vizes fázisához kötött. Egyes számítások 

alapján a marsi sarkvidéki tavasz vagy nyár 
idején a marstalaj, illetve kõzetfelszín felsõ 
néhány centiméteres rétegében talán meg-
olvad a vízjég, és ugyanezek a területek 
nyá ron kiszáradnak. A viszonylag kedvezõ 
hõ mérsékleti és vízellátottság feltételei rövid 
ideig állhatnak fenn, akkor is a földihez 
vi szonyítva más összetételû légkör és maga-
sabb UV sugárzás, valamint sokkal kisebb 
légnyomás mellett. Az esetleg itt élõ szerve-
zetek rövid aktivitás után hosszú ideig nyu-
galmi állapotba kerülhetnek, amely idõ alatt 
kiszáradt állapotban, az év nagy részében 
igen alacsony hõmérsékletnek vannak kitéve, 
amit túl kell élniük.

Természetesen ilyen környezeti feltéte lek 
egy az egyben, földi viszonyok között nem 
fordulnak elõ, de azért nálunk is vannak 
élõhelyek, amelyek a marsi viszonyok 
egyes komponenseihez hasonlók. Például 
a hosszú ideig igen alacsony hõmérsékletû 
és csak rövid ideig, a felszínen olvadó sark-
vidéki per mafroszt talajok a marsi dûnefoltok 
hõmér sékleti analógjai. Ugyanakkor a rövid 
ideig nedves, az év vagy évek nagy részében 
igen száraz és forró sivatagok és félsivatagok, 
kü lönösen az azokban elõforduló talajmélye-
dések, ahol a víz egy ideig meggyûlik, majd 
hosszú idõre teljesen kiszárad, és benne a 
sótartalom koncentrálódik, a dûnefoltok idõ-
szakosan drasztikusan megváltozó vízviszo-
nyait modellezik számunkra (12. ábra).

Földi viszonyok között e bio topokban 

12. ábra • Az ausztráliai Ayers Rock félsi-
vatagos környezetében, a rövid vizes sza-
kaszban élõ szervezeteket jelzõ sötét foltok 

alakulnak ki (légi felvétel: Pócs Tamás)
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kereshetjük azokat a modellélõ lényeket, 
amelyek analógjai a marsi dûnefol tokon 
elõ fordulhatnak. Ilyenek elsõsorban a 
baktériu mok körében találhatók. Roseli 
Ocampo-Friedmann és Friedmann E. Imre 
(1995) többször utaltak az autotrof cyano-
baktériu mokra (közönségesen: kékmosza-
tokra, cyanoprokaryotákra), mint lehetséges 
marsi élõlényekre. Késõbb igen idõs korú 
marsi me teoritban vasbaktériu mokra utaló 
nyo mokat fedeztek fel (Fried mann et al., 
2001).

Különösen érdekesek lehetnek szá munkra 
az olyan élõlények, amelyek mind két extrém 
ökoszisztémában megtalálhatók. Ilyenek 
egyes cyanobaktériumok, például a Gloeo-
capsopsis fajok vagy a Microcoleus vaginatus, 
amelyeket megtaláltunk mind az Antarktisz, 
mind a Szahara talajában.  Ezek a coccus ala-
kú vagy fonalas cyanobaktériu mok esetleg 
vasbaktériumokkal és kénbak tériu mokkal 
társulva a talaj felszíni rétegeiben ún. kryp-
tobiotikus kérget (cryptobiotic crust, biolo-
gical soil crust) alkotnak, és maximálisan ki 
tudják használni a rövid ideig tartó kedvezõ 
életfeltételeket. Ilyen formában a fõleg cya-
nobaktériumok alkotta kryptobiotikus kéreg 
a marsi dûnefoltokban elõfordulható élet-
formák egyik analógiája lehet (Pócs, 2006). 

Mi teszi a talaj- és sziklalakó cyanobak-
tériumokat különösen alkalmassá az extrém 
életfeltételek elviselésére, sõt kihasználásá-
ra? A szárazföldi fajok legtöbbjének poly-
saccharidokból álló kocsonyaburka van, 
amely elõsegíti a gyors vízfelvételt és lassítja 
a kiszáradást, maximális idõtartamra bizto-
sítva a szén-dioxid-asszimiláció lehetõségét. 
Ugyanebben a kocsonyaburokban sajátos 
UV-szûrõ pigmenteket halmoz fel, így a 
lilás barna színû, dimér indol-alkaloid scyto-
nemint, valamint a vörös-ibolya gloeocap sint. 
Az extrém élõhelyeken ezek segítsé gé vel 
védve van a káros mennyiségû ultra ibolya 
sugárzástól. Magában az élõ sejtben pe-
dig mycosporin fejt ki védõ hatást az UV 

sugárzás DNS-pusztító hatásával szemben. 
A közeljövõben elérhetõ spektrofotomet-
rikus vizsgálatok kideríthetik, hogy a sötét 
dûnefoltokban esetleg éppen ezeket a vé-
dõpigmenteket láthatjuk.

Ugyanakkor a cyanobaktériumok vezet nek 
az élõvilágban magas hõ- és hidegtûrõ ké-
pességükkel is. A szubtrópusi sivatagok ban 
70 °C-ra felmelegedõ felszíneken ugyanúgy 
megtalálhatók, mint az Antarktisz -70 °C fok-
ra lehûlõ kõsivatagjaiban. Kimu tatták, hogy 

-10 °C-ig még képesek növe kedni, és -30 °C 
hõmérsékletig még asszimi lálnak. Inaktív 
állapotban, a sarki jégben vagy permafroszt 
talajokban évmilliókig életké pesek marad-
nak (Friedmann 1994), ami biz tosíthatná a 
marsi télben, sõt, a meteoritokban való túl-
élésüket is egy lehetséges bolygó közi utazás 
során. Szárazságtûrésük is köz ismert, hiszen 
Földünk legszárazabb élõhe lyein szinte csak 
cyanobaktériumok fordul nak elõ. Érdekes, 
hogy a félsivatagi, cyano baktériumok alkotta 
kryptobiotikus kéreg asszimilációs intenzi-
tása vetekszik az ott élõ magasabb rendû 
növényekével, azokkal szemben viszont 
még egészen alacsony ned vességtartalom 
mellett is aktívak.

Ezenfelül a kékalgák egyes fajainak só-
tûrõ képessége olyan magas, hogy telített 
konyhasó vagy szódaoldatból álló tavakban 
(például a kenyai Magadi-tó) vagy az év nagy 
részében kiszáradt szaharai és ausztráliai 
sottokban is tömegesen fordulnak elõ. Ez 
azért fontos a marsi élet lehetõségei szem-
pontjából, mert az idõszakosan átnedvesedõ 
és kiszáradó dûnefoltok felszíni rétegeiben 
valószínûleg nagyfokú a sófelhalmozódás. 
Ez pedig a marsi atmoszférában a cseppfo-
lyós halmazállapotú víz mindössze 4 foknyi 
hõmérsékleti intervallumához képest sokkal 
szélesebb hõmérsékleti sávban biztosít ned-
vességet és így életlehetõséget.

Kriptobiotikus kéreg formájában való 
elõfordulásuk pedig különleges túlélési 
stra tégiákat takar. Megfigyeléseink szerint 
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például sivatagok legfelsõ talajrétegében 
rend szeresen pigmentdús fajokat találunk, 
amelyek az UV sugárzást kiszûrik, és 
élet feltételeket biztosítanak az alattuk élõ, 
kevésbé UV-toleráns fajoknak is. Még érde-
kesebb megfigyelés, hogy a kocsonyahü-
velyben, kéveszerû fonalkötegekben élõ 
Mic rocoleus fajok a kedvezõtlen évszakban 
kocsonyaburkukból kibújva pár milliméter-
rel a talaj felszíne alá húzódnak, ahol új ko-
csonyaburkot képeznek maguk köré, majd 
az esõk beköszöntével újra a felszínre kúsz-
nak. A Gloeocapsopsis fajok egy része pedig 
közismerten a szikla felszíne alatti rétegben él 
(endolithikus), képes a kvarcos kõzetekbe is 
belemarni telepeit. Ha a marsi dûnefol tokon 
van élet, valószínû az is a felszín alatti réteg-
ben fordul elõ, ahol a szervezetek job ban 
védve vannak a szélsõségektõl.

Végezetül meg kell emlékeznünk Lynn 
Rothschild felfedezésérõl, aki a Kaliforniai-
öböl környékén a felszíni porréteg alatt talált 
fotoszintetizáló bakteriális telepeket. 1995-ös 
eredménye egyben munkánk legfonto sabb 
intellektuális elõzménye, minthogy cik-
kébe nyíltan utalt a lehetséges marsi analóg 
életformára. Mint mondtuk, az ultraibolya 
sugárzás elleni védekezésnek ez egy igen 
hatékony módja.

Kamrakísérletek

Bármilyen földi élõlény marsfelszíni túlélési 
esélyeit olyan Mars-szimulációs kamrákban 
lehet mérni, amely a valódi marsi környezet-
nek csak korlátozott és részleges utánzása 

– még is sok új ismeretet nyújt. Az ilyen 
kam rákban a legfontosabb szimulálandó 
para méterek: alacsony légnyomás, alacsony 
hõ mérséklet, szén-dioxid légkör, ultraibolya 
sugárzás és a légkörben lévõ vízpára meny-
nyisége. Mind ezeket együttesen lenne ideális 
vizsgálni, de a megvalósítás még kü lön-kü-
lön is nehéz. Az eddigi szimulációk nagy 
része ezért csak néhány egyedi kör nyezeti 
paramétert vett figyelembe. 

A kísérletek jelentõs része nem a speciális 
viszonyok alatti élettevékenységet, hanem az 
egyszerû túlélési képességet vizsgálja. Azt elem-
zi, hogy bizonyos „kellemetlen” kör nyezeti 
paraméterek közepette eltöltött idõ után 
ismét életképes lesz-e az egyed. Annyi mára 
kiderült, hogy sok élõlény igen szél sõséges 
viszonyokat képes túlélni, úgy, hogy közben 
tetszhalott állapotba kerül. A leg népszerûbb 
példa a Surveyor–3 kamerája, amelyben 
egyes mikrobák három évig tar tózkodtak a 
Hold felszínén, hidegben, táp anyag, légkör, 
sugárvédelem nélkül – majd a Földre vissza-
térve ismét életképesek let tek. Ugyancsak 
sokat emlegetik a Deinococ cus radioduranst, 
amelynek a sugárzással szembeni ellenálló 
képessége akkora, hogy atomreaktorok 
hûtõvizében is megél, de emellett jól bírja az 
erõs hiperoxidokat, a szárazságot stb. Egyes 
élõlények meteoritok belsejében egy boly-
góközi utazást is átvé szelnének, beleértve 
a kirobbanást az ûrbe, és végül a meteorit 
becsapódását egy másik égitest felszínébe. 
Az eddigi kamrakísérletek alapján sok földi 
élõlény a Mars felszínén minimális védelem 
(deciméteres vastagságú vízjég, milliméter 
vastag homok) alatt túlélné a szélsõséges 
viszonyokat.

A kísérletek másik csoportjában az ext-
rém életfeltételek alatti élettevékenységet 
vizsgálják – ez állhat közelebb az esetleges 
valódi helyzethez. Ilyen kísérleteket végez-
tek például Sakon és kollégái, akiknek az 
antarktiszi szárazvölgybõl szerzett mikrobái 
0 °C körül, a marsbéli regolit feltételezett ké-
miai viszonyai között, az alacsony légnyomás 
és a szén-dioxid légkör alatt hosszú perce-
kig aktív fotoszintézist folytattak. Néhány 
meta nogén baktérium is túléli az alacsony 
légnyo mást, az erõs ultraibolya sugárzást 
és a fagy pont körüli hõmérsékletet, ezek 
szintén meg élnének mai ismereteink szerint 
a boly gó felszínéhez közel, akár már néhány 
centi méter mélyen a felszín alatt. A földi 
élõlények a kopár felszínen fagy, por- és 



1373

jégborítás nél kül, az eddigi eredmények 
alapján rövid ideig képesek életben maradni. 
A Bacillus subtilis esetében a marsi nyomást, 
hõmérsékletet és ultraibolya sugárzást szimu-
lálva ez az idõ tartam mindössze 10-20 perc 
volt. Általános ságban elmondható, hogy a 
legerõsebb kor látozó faktor az ultraibolya su-
gárzás, ha a felszínt nézzük (de már néhány 
dm hó vagy néhány mm por, illetve homok 
elég védel met nyújthat). Ha a hõmérséklet 

-10, -20 °C alá süllyed, talán a legkevésbé 
zavaró a szén-dioxid légkör, emellett az ala-
csony légnyo más sem jelent minden esetben 
azonnali kiszáradást.

Összefoglalás

Akár hipotézisnek, akár elméletnek tekintjük 
a fentieket, mindenképpen feltételezések. 
Igaz, mint láttuk, sok konkrét tény támasztja 
alá e feltételezések helyességét, és e tények 
száma a hipotézis felállítása óta gyarapodott 
(Szathmáry et al., 2006). Mindez azonban 
még nem jelenti azt, hogy a DDS-MSO hi-
potézis bizonyított lenne. Kérdés, hogyan 
lehet e hipotézist bizonyítani? A végleges 
bizonyítékot természetesen csak e foltok 
köz vetlen vizsgálata adhatja meg, azaz 
végsõ választ a kérdésre akkor remélhe-

Kutatók Szimulált paraméterek Idõtartam Élõlény(ek) Eredmény 

Sakon és JSC talaj*, UV, 95% 50 óra Synechocystis sp. 50 órán keresztül 
Burnap 2004  CO

2
 5% H, kis   WT 6803 (ciano- vizsgálták, a minta 

 légnyomás (400 mbar)  baktériumok) nagy része túlélte, 
    a jelek alapján élet-
    tevékenységet 
    folytatott 

Sakon és JSC talaj*, UV, 95% CO
2 

8 óra BG-11
o 

8 óra után még volt  
Burnap 2005  5% H, kis légnyomás    köztük életképes 
 (400 mbar) +4 ºC  

Kral 2004,  JSC talaj*, UV, 95% CO
2  

Methanosarcina  élettevékenység, 
 5% H, 500 millibar,  barkeri, Methano- metánkibocsátás
 metanogének optimá-  bacterium wolfei,
 lis hõmérséklete  Methanobacterium     
   formicicum

Schuerger -10°C, 8,5 mb, tiszta CO
2
, 15-30 Bacillus subtilis 15-30 perc után már 

2003  UV-VIS (200–1200 nm),  perc  nem tért magához a 
    populáció 

Nicholson 7–18 mbar, 100% CO
2
, 19 nap Bacillus subtilis a túlélés a földinél 

2005 szobahõmérséklet  spórák  rosszabb, de újra
     életképesek lettek 

Charles S. Tiszta CO
2
, 8,5 mbar, 30 perc Chroococci- 5 perc után az élet-

Cockell 2005 -10 ºC, UVC (200–280 nm)  diopsis sp. 029 képes egyedek 
 3,73, UVB (280–315 nm)   száma 1 %-ra csök-
 8,27, UVA (315–400 nm)   kent, 30 perc után
 37,67 W/m2   nem maradt túlélõ 

* A JSC-MARS 1 olyan marstalajszimuláns, amelyet Hawaiiról gyûjtöttek az ottani vulkáni tufából,
és amelynek a színe és szemcsemérete hasonló a marsi, vörösbarna színû szélfútta porhoz. 

1. táblázat • Néhány fontosabb, Mars-szimulációs kamrában végzett kísérlet

Horváth – Gánti – Bérczi – Pócs – Kereszturi – Sik • Marsi sötét dûnefoltok…



Magyar Tudomány • 2006/11

1374

tünk, ami kor e foltokból mintákat hozunk 
földi labo ratóriumokba, vagy amikor emberi 
vagy ro botokkal végzett Mars-expedíciók a 
helyszí nen végeznek erre vonatkozó cél-
zott vizsgá latokat. Sajnos erre még sok 
esztendõt kell várni. A bizonyítékok azon-
ban egyre erõsöd hetnek és sokasodhatnak. 
Mindenekelõtt már a közeljövõben várhatók 
olyan spekt rális vizsgálatok, amelyek nagy 
biztonsággal bizonyíthatnák a hipotézis re-
alitását. Ameny-nyiben sikerülne kimutatni, 
hogy a foltok területének a spektruma lénye-
gesen külön bözik más marsfelszíni területek 
spekt rumá tól, és fotoszintetikus vagy akár védõ-
pigmen tek spektrális tulajdonságait is mu tatja, 
ez már majdnem döntõ bizonyíték len ne 
a hipotézis helyességét illetõen. Remél jük, 
hogy erre néhány éven belül sor kerülhet.

Végül néhány szót a hipotézis jelentõsé-
gérõl. Azt talán nem kell fejtegetni, hogy 
milyen jelentõségû lenne, ha a hipotézis iga-
za bebizonyosodna, hiszen ez azt jelentené, 
hogy eldõlt az évezredes kérdés: van-e a Föl-
dön kívül élet. Ennek filozófiai, világnézeti 
és tudományos szempontból egyaránt óriási 
lenne a jelentõsége. És mi van, ha a hipotézis 
tévesnek bizonyul, ha kiderül, hogy a DDS-
ek fejlõdése más mechanizmussal magya-

rázható – ha kiderül, hogy nem marsfelszíni 
organizmusok jelenléte hozza létre ezeket 
a foltokat? Nos, ebben az esetben is marad 
tudománytörténeti jelentõsége, hiszen ez az 
elsõ olyan hipotézis, amelyik a Földön kívüli 
életre konkrét, helyben végzett megfigye-
lé sek alapján, konkrét mechanizmusok fel-
tételezésével, tesztifikálható módon tételezi 
fel egy más égitesten élõ rendszerek jelenlé-
tét. És még ebben az esetben is magáénak 
mondhatja a hipotézis azt az önmagában 
sem jelentéktelen részsikert, hogy rámu tatott, 
milyen mechanizmus révén létezhet ma a Mars 
felszínén hosszabb idõn keresztül folyékony 
fázisú víz. 

A cikk szerzõi köszönetet mondanak az 
Európai Ûrkutatási Hivatalnak (ESA) az ECS-
project 8004-es számú pályázat elfogadásá ért, 
valamint a Magyar Ûrkutatási Irodának (MÛI) 
a támogatásáért. Pócs Tamás külön köszönetet 
mond az OTKA támogatásáért, az ALCO és a 
Mûvelõdésügyi Minisztérium Szilárd Leó-ösz-
töndíjáért.

Kulcsszavak: Mars, élet, asztrobiológia, víz, 
dûnék, sötét dûnefoltok, DDS, DDS-MSO 
hipotézis

irodalom 
Christensen, Philip R. – Kieffer, H. H. – Titus, T. N. (2005): 

Infrared and Visible Observations of South Polar Spots 
and Fans. American Geophysical Union, Fall Meeting 
2005, abstract #P23C-04

Cockell, Charles S. – Schuerger, A. C. – Billi, D. E. – Friedmann 
I.  Panitz, C. (2005): Effects of a Simulated Martian UV Flux 
on the Cyanobacterium, Chro mo coccidiopsis sp. 029. 
Astrobiology.  5, 2, 127–140. 

Córdoba-Jabonero, Carmen – Zorzano, M.-P. – Selsis, 
F. – Patel, M. R. – Cockell, C. S. (2005): Radiative Ha-
bitable Zones in Martian Polar Environments. Icarus. 
175, 360–371.

Edgett, Ken S. – Supulver, K. D. – Malin, M. C. (2000): 
Spring Defrosting of Martian Polar Regions: Mars Global 
Surveyor MOC and TES Monitoring of the Richardson 
Crater Dune Field, 1999-2000. The Second International 
Conference on Mars Polar Science and Exploration, 
Abstract No. 4041, Reykjavik, Iceland, August 2000. 

Friedmann E. Imre (1994): Permafrost as Microbial Habitat. 

In: Gilichinsky, David A. (ed.): Viable Microorgan-
isms in Permafrost. Russian Academy of Sciences, 
Pushchino, Russia, 21–26.

Friedmann E. Imre – Ocampo-Friedmann, Roseli (1995): 
A Primitive Cyanobacterium As Pioneer Microorganism 
for Terraforming Mars. Advances in Space Research. 
15, 3, 243–246.

Friedmann E. Imre – Wierzchos, J. – Ascaso, C. – Winkl-
hofer, M. (2001): Chains of Magnetite Crystals in the 
Meteorite ALH84001: Evidence of Biological Origin. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the USA. 27, 2176–2181.

Gánti Tibor – Horváth A. – Gesztesi A. – Bérczi Sz. 
– Szathmáry E. (2003): Dark Dune Spots: Possible 
Biomarkers on Mars? Origins of Life and Evolution of 
the Biosphere. 33, 515–557. 

Horváth András – Gánti T. – Gesztesi A. – Bérczi Sz. 
– Szathmáry E. (2001): Probable Evidences of Recent 
Biological Activity on Mars: Appearance and Growing 
of Dark Dune Spots in the South Polar Region. http://



1375

www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2001/pdf/1543.pdf, 
Lunar & Planetary Science. XXXII, #1543. 

Kieffer, Hugh H. (2003): Behavior of Solid CO
2
 on 

Mars: A Real Zoo. Sixth International Conference 
on Mars #3158.

Malin – Edgett, Ken S. (2000): Frosting and Defrosting 
of Martian Polar Dunes. Lunar & Planetary Science. 
XXXI, #1056.

McKay, David S. – Gibson, E. K. – Thomas-Keprta, K. L. 
– Vali, H. – Romanek, C. S. – Clemett, S. J. – Chiller, X. D. 
F. – Maechling, C. R. – Zare, R. N. (1996): Search for Past 
Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martian 
Meteorite ALH84001. Science. 273, 924–930.

Pócs Tamás (2006): A krytobiotikus kéreg és szerepe a 
szárazföldi ökoszisztémában. In: Vizi E. Szilveszter 

– Bertók Krisztina (eds.): Székfoglalók a Magyar 
Tudományos Akadémián 2001. Élettudományok. 
MTA, Budapest, 439–478.

Rothschild, Lynn J. (1995): A “cryptic” Microbial Mat: 
A New Model Ecosystem for Extant Life on Mars. 
Advances in Space Research. 15, 223–228.

Sakon, John J. and Burnap, R. L. 2004, An analysis 
of potential photosynthetic life on Mars. Lunar & 
Planetary Science XXXV, #1943

Schuerger, Andrew C. – Mancinelli, R. L. – Kern, R. G. 
– Rothschild, L. J. – McKay, C. P. (2003): Survival 
of Endospores of Bacillus subtilis on Spacecraft 
Surfaces under Simulated Martian Environments: 
Implications for the Forward Contamination of 
Mars. Icarus. 165, 2, 253–276.

Szathmáry Eörs – Gánti T. – Pócs T. – Horváth A. 
– Kereszturi Á. – Bérczi Sz. – Sik A. (2006): Life in 
the Dark Dune Spots of Mars: A Testable Hypot-
hesis. In: Higgs, P. (ed.) Astrobiology. Cambridge 
University Press 2007.

Horváth – Gánti – Bérczi – Pócs – Kereszturi – Sik • Marsi sötét dûnefoltok…


