
Avagy mit adhat a biológia a földön 
kívüli élet kereséséhez? 

Integratív biológia 2016, 5. előadás 



 Az asztrobiológia az élet eredetét, evolúcióját, 
eloszlását és jövőjét tanulmányozza az egész 
Univerzumban. 

1. Élhető exobolygók keresése 
2. Naprendszer bolygói és holdjainak élhetősége 
3. Extrém körülmények között élő földi élőlények 
4. Az élet keletkezésének asztrobiológiai 

vonatkozásai 



 



 Földön kívüli civilizációt 
 Ember számára élhető bolygókat 
 Bármilyen életet 
 Legalább némi szerves molekulát 



Avagy mi az a körülmény amely 
mellett van élet a Földön? 



 Dunaliella salina 
Chlorophyta, 
Volvocales 

 Telített, 32% 
sóoldatban létezik 

 Halobacterium 
salinarum is viseli a sót, 
szőt 15% alatt nem él 
meg. 

 



 Kibírja a 5,000 Gy 
(500,000 rad) 
sugárzást 

 Egy röntgen 1 mGy 
 5Gy megöl egy 

embert 
 200-800 Gy megöl egy 

E.coli-t 
 4000 Gy megöl egy 

medveállatkát 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit)


 A Japán árokban 637 atmoszféra nyomást is 
túlélnek, de akár 1400 atmoszféra is lehet a 
maximum 
 



 Cyanidium caldarium pH 0-4 közötti 
környezetben 

 Pictrophilus torridus és Picrophilus oshimae -0,2 
pH-t is túlél 

 A Plectonema nostocorum a pH 13-at kibírja 
 
 



 Methanopyrus kandleri+122 °C-t is kibír 
 Anktarktiszon akár -15 °C-n is vannak aktív 

életfolyamataik 



 Egy Streptococcus mitus a Surveyor-3 űrszonda 
kameráján megjárhatta a Holdat. Vákuumban, 
2.5 évet töltött az űrben. Akár -250 °C is 
lehetett. Ki lehetett tenyészteni párat. 

 Bacillus subtilis a LDEF űrszonda fedélzetén 
keringett vagy 6 évet az űrben. Túlélte pár. 



 



 



 



 



 Túlélhetnek-e zúzmók a nemzetközi 
űrszonda „külsején”? 

 A zúzmók jól bírják a kiszáradást, amiből 
újraéleszthetőek 

 Xanthoria elegans 1.5 évig élvezhette a 
nemzetközi űrszonda vendégszeretetét 

 Az algák 71%-a életképes volt, míg a 
gombapartner 84%-a. 



 Cryomyces antarcticus és 
Cryomyces minteri  

 Ross sivatagban élnek 
 Jól bírják a hideget, 

szárazságot, sót és az 
UV-t is. 

 Nagyon extrém 
körülmény van ezen a 
helyen 



 



 40 ezer év után „viruló” mohák 
 Bacillus sphaericus 25-30 millió  éves „pihenést” 

követően éledt újra 
 



 Legalább egy ismert élőlénynek benne van a 
fundamentális niche-ébe az égitest valamely 
része 

 Ha az égitest bármely része, akármilyen 
méretben, akármilyen élőhelyet tartalmaz azaz 
égitest élhetőnek minősül. 



 Oldószer: folyékony víz 
 Folyékony víz lehet olyan körülmények között, 

amelyek mellett nem ismert földi élet (nagyon 
hideg és nagyon meleg) (-15°C - +122°C) 

 Energiaforrás 
 CHNOPS + fajspecifikus elemek 

 





 Föld-szerű: szilárd felszín (vas-szilikát, szilikát, 
szén vagy vasbolygók). Ne legyen gázóriás 

 Nap analóg körül keringenek: hőmérsékletük, 
koruk, fényességük és fémességük hasonló 

 Föld méretű, vagy legfeljebb 10x föld tömegű. 
A tömeg kell az atmoszféra megtartásához. 

 Mágneses mező, a napszél és kozmikus 
sugárzás ellen 

 Élhetőségi zóna (folyékony víz) 
 



 Tengelyferdeség évszakokhoz kell, ami nem 
szükséges, de a nyári meleg jól jöhet egy hideg 
bolygón. 
 
 



 

Név 
Föld 

tömeg 
(Me) 

Föld 
sugár 
(Re) 

Keringési 
idő (nap) 

Távolság 
(fényév) Típus 

Föld 
hasonlóság 

index 

Föld 1 1  naprendszerben Meleg 
földszerű 1 

Kepler-62 e 3.58 1.61 122,4 1200.0 Meleg 
szuperföld 0.83 

Gliese 581 g 2,59 1,41 32.1 20.2 Meleg 
szuperföld 0.82 

Gliese 667 Cc 4.91 1,86 28.1 23.6 Meleg 
szuperföld 0.79 

Vénusz 0.815 0.949  naprendszerben Meleg 
földszerű 0.78 

Kepler-22b 6,36 2,1 289.9 535.9 Meleg 
szuperföld 0.75 

Tau Ceti e 4,95 1,86 168.1 11.9 Meleg 
szuperföld 0.74 

Kepler-61 b 6.66 2,15 59,9 880.2 Meleg 
szuperföld 0.72 

Kepler-62 f 2.58 1,41 367.3 1200.0 Meleg 
szuperföld 0.69 

Gliese 163 c 8,3 2,41 25.6 48.9 Meleg 
szuperföld 0.68 

HD 40307 g 8.18 2.39 197.8 41.7 Meleg 
szuperföld 0.67 

Mars 0.107 0.533  naprendszerben Meleg földnél 
kisebb 0.64 

Hold 
  

 Hold a Föld 
körül 

 0.56 

Gliese 581 d 6.86 2,18 66.7 20.2 Meleg 
szuperföld 0.50 

Merkúr 0.06 0.38 0,2 naprendszerben Forró merkúri, 
nem élhető 0.39 

Ió 0.015 0.286 1,7 Jupiter holdja  0.36 
Kallisztó 0.018 0.378 16.7 Jupiter holdja  0.34 

Ganümédész 0.025 0.413 7,15 Jupiter holdja  0.29 
Európa 0.008 0.245 3.5 Jupiter holdja  0.26 

Titán 0.0225 0.404 15,9 Szaturnusz 
holdja 

 0.24 

 





 
 A Szaturnusz holdját jég borítja. 
 A vastag jégréteg alatt feltehetőleg folyékony 

vízóceán található. 
 Az árapályjelenségek fűtik a holdat, így 

felszínén átlagosan 60-75 K van, belül viszont 
több mint száz fokkal is melegebb lehet. 

 A folyékony víz megléte elég hosszú időn át 
elképzelhető, hogy akár valamilyen életforma 
kialakulását is feltételezhetjük a Szaturnusz 
ezen kísérőjén.  



 
 Szaturnusz  holdja a második legnagyobb a 

Naprendszerben 
 Légköre főleg nitrogénből áll, de igen dús szerves 

anyagokban, például a felszín közelében a metán 
részaránya elérheti az 5%-ot. A légkör továbbá 
nyomokban acetilént (C2H2), etánt (C2H6), etilént 
(C2H4), nitrileket, szénmonoxidot (CO) és 
széndioxidot (CO2) tartalmaz 

 Ezen molekulák a Nap UV sugárzása, a kozmikus 
sugárzás vagy a Szaturnuszról érkező töltött 
részecskék hatása következtében változatos 
bonyolultabb szerves molekulává alakulhatnak.  





 Hideg (-180 °C) felszínének 0,2-4%-át 
metán-etán tavak borítják. A szerves 
üledék alatt vastag jégpáncél húzódik meg, 
amely alatt ammónia-víz óceán lehet. 

 Bár légkörében a földi élet 
keletkezésekorihoz hasonló folyamatok 
játszódhatnak le, de a hideg miatt itt élet 
megjelenését nem várjuk. 

 A felszín alatti óceánokban viszont akár 
lehetséges is ez, bár a magas 
koncentrációban jelen levő, a víz 
olvadáspontját csökkentő ammónia 
jelenléte bizonyos szerves-kémiai 
folyamatokban problémás lehet.  
 



 
 A Jupiter ezen, a Holdnál alig kisebb 

kísérőjének vas magja, szilikátos köpenye, s 
vízjég borította felszíne van. 

 A jégpáncélja alatt kiterjedt vízóceán található, 
amely a benne oldott sóknak, s az 
árapályjelenségeknek hála folyékony 
állapotban van. Hőmérséklete -73 – -7 °C körül 
lehet. 

   



 A vízben CO2, CO és 
CH4 is előfordulhat. 
Az óceán alján, a 
szilikátos köpennyel 
érintkező részen elég 
változatos 
körülmények 
lehetnek, amelyek az 
élet kialakulását 
lehetővé tehetik. 

 



 Korábban sűrű, CO2 atmoszféra 
 Folyékony víz, ami a hűsebb Nap ellenére az 

üvegházhatás következtében maradhatott meg 
 A felszíni erózió erre enged következtetni 
 Később a Mars lehűlt, s a víz vízjég formájában 

maradt meg. 
 A mágneses tér megszűnt, az atmoszféra 

gyérült, az UV és kozmikus sugárzás 
bombázza, a víz bomlásából eredő oxigén 
málasztja a felszínt. 



 Hideg -63 °C átlagosan, -120 °C is lehet, de 
felmehet 0 - +10 °C körülre is (ritkán, lokálisan) 

 Magas hőingás 
 Száraz 
 Erős felszíni sugárzás 
 Ritka légkör 
 Vöröses sivatag, rózsaszín légkör 
 Évszakok 
 Porviharok 



 Mállott bazalt 
 Sólerakódások 
 Tónyomok 
 Barlangok 
 Ősi hidrotermális 

rendszerek 

 



 A jég zöme szárazjég 
(CO2) 

 Van némi vízgőz 
 Fagyott vízjég, főleg a 

felszín alatt 
 

 



  



 Sötét foltok északi 
pólus közelében 

 Tavasszal, 
rendszeresen 

 A foltok mozognak 
 Lefolyások láthatóak 

 
 

 



  



 
 Tavaszi napsütés - 

szublimáció - CO2 sugarak  
 A napsugárzás behatol a CO2 

jég lyukaiba – felmelegíti a 
bazaltszemcséket a vízjég alatt  

 Interfaciális víz keletkezik 
naponta  

  hipotetikus Marsi Felszíni 
Organizmusok metabolizálnak  

 Évszakos lefolyások  
 A felszín leszárad, az 

organizmusok beszáradnak  
 A következő marsi évben 

kezdődik elölről  
 



 Földhöz legközelebbi, hozzá méretben és 
tömegben hasonló (80%) bolygó 

 462 °C hőmérséklet a felszínen 
 96,5% CO2 légkör, némi N2-vel. 
 Üvegházhatás következtében egyenletesen 

forró, melegebb, mint a Merkúr nap felé néző 
része. 

 Kénsav esők is jellemzik 
 „jobb” környezet a felszíntől távolabb lehet: 

felhővárosok 
 





 



 





Hogyan nézhet ki az élet máshol? 
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