
Leven in het zonnestelsel
Mercurius

Gezien de nabijheid tot de zon kan de °C overdag
oplopen tot wel +465. De planeet heeft geen
atmosfeer zodat 's nachts de temperatuur kan dalen
tot wel -185°C.

Bovendien is deze planeet te klein om een dampkring
vast te houden. Vloeibaar water is dan ook
uitgesloten. En omdat de planeet geen atmosfeer
heeft, is er niets dat het voor leven schadelijk
ultraviolet zonlicht tegenhoudt.

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat deze wereld
zonder atmosfeer, zonder water, en die continu
beschenen wordt door intens ultraviolet zonlicht, ooit
leven heeft gekend.

Venus

Venus is een planeet met een dikke, voornamelijk uit
koolstofdioxide bestaande atmosfeer. De atmosferische
druk op het oppervlak is 90 keer groter dan op aarde. En
omdat kooldioxide zeer goed de zonnewarmte vasthoudt, is
de temperatuur op het oppervlak van de planeet ongeveer
+475°C. De meest “aangename“ plek is hoog in de
atmosfeer waar de temperatuur zo'n +25° C is. Maar de
wolken bestaan voor 75% uit zwavelzuur en voor 25% uit
waterdamp. Mogelijk zou op die plaats leven kunnen
bestaan, maar de kans is klein. Want op aarde komt er in
wolken met vergelijkbare druk en temperatuur ook geen
leven voor.

Maan

De temperatuur op het maanoppervlak varieert tussen
de +116°C en -170°C. De maan heeft geen dampkring
en er is geen oppervlaktewater. Mogelijk is er waterijs
in diepe kraters vlakbij de polen, waar nooit zonlicht
invalt. Zoals Mercurius is de maan te klein om een
dampkring vast te houden. Van 1969 tot 1972 zijn er
zes Apollo-expedities naar de maan geweest. De
maanwandelaars zochten toen naar tekenen van
(fossiel) leven, maar er is niets gevonden. Met grote
zekerheid kunnen we stellen dat de maan gedurende
haar hele geschiedenis een dode wereld is geweest.

Mars

De temperatuur op Mars is veel lager dan op aarde omdat de
planeet verder van de zon staat en omdat de atmosfeer te ijl
is om warmte vast te houden. Slechts in de zomer kan aan de
evenaar de temperatuur net boven nul uitkomen.

Er is water op Mars in de vorm van permafrost en ijs. Maar er
is geen vloeibaar water, want dat zou onmiddellijk
verdampen door de geringe druk.

Tijdens de Mars-expedities werd er geen organisch
materiaal gevonden. De ijle atmosfeer biedt immers een
slechte bescherming tegen ultraviolet zonlicht. En dit licht is
zeer efficiënt in het vernietigen van organische verbindingen.
De kansen voor leven op Mars zien er dus somber uit. Toch
kan het niet volledig worden uitgesloten dat er ooit primitief
leven op Mars geweest is.


