
Leven in het zonnestelsel

Jupiter

Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. De
atmosfeer van de planeet bestaat hoofdzakelijk uit
waterstof en helium. Andere gassen die worden
aangetroffen zijn methaan, ammoniak, waterstof, ethaan
en waterdamp. Waterstoffosfide, waterstofsulfide en
ammoniumhydrosulfide komen slechts sporadisch voor.
Door de aanwezigheid van waterdamp zouden de
omstandigheden in kleine druppeltjes in de wolken
mogelijk geschikt kunnen zijn voor primitief leven. Dit is
echter in tegenspraak met wat we op aarde zien. Zelfs op
plaatsen op aarde waar het vrijwel altijd bewolkt is zijn
geen organismen gevonden die zich aan de
omstandigheden in de wolken hebben aangepast en er
continu leven. Naar analogie lijkt het dan ook
onwaarschijnlijk dat er leven mogelijk is in de atmosfeer
van Jupiter.

Saturnus

Saturnus is net als Jupiter een gasreus. De atmosfeer van
de planeet bestaat voor meer dan 93% uit waterstof en
voor iets meer dan 5% uit helium. Het resterende deel
wordt ingenomen door methaan, waterdamp, ammoniak,
ethaan, propaan, acetyleen en waterstoffosfide welke
sporadisch voorkomen. De kans dat er in de atmosfeer
van de planeet leven voorkomt lijkt, net als op Jupiter, nihil.

Uranus en Neptunus

Ook Uranus en Neptunus zijn gasreuzen. Ze staan op
zeer grote afstand van de zon. De temperatuur is dan
ook lager dan -200°C. We kunnen dan ook met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat er
op beide planeten nooit leven heeft kunnen ontstaan.

Pluto

Pluto bevindt zich ver weg van
de zon en daarom is het er ook
extreem koud. Waarschijnlijk
schommelt de temperatuur er
rond de -230 graden, veel te
koud voor leven.

Triton

Triton, de grootste maan van Neptunus, bestaat uit rots
met een groot percentage waterijs (en andere soorten ijs).
Het zonlicht wordt dan ook heel efficiënt gereflecteerd. Met
een temperatuur van -235°C is deze maan een van de
koudste plekjes in het zonnestelsel. Leven is er dan ook
niet mogelijk.


