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KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA 
 

Sik András1 
 

 
Bevezetés 

 
Napjainkban egyre több jel utal arra, hogy a természetföldrajz egyik meghatározó 

jövőbeli irányzata a planetológia lesz. Ez a rendkívül dinamikusan fejlődő, már önállóvá vált 
tudomány mai formájában az alig 40 éve kezdődött Űrkorszak szülötte, a csillagászat és a 
földtudományok határterületeinek összeolvadásából alakult ki. 

Egyrészt a Naprendszer égitestjeit vizsgálja földi törvényszerűségek tükrében, másrészt 
pedig a távoli bolygókon szerzett ismereteket alkalmazza a Földre s ezáltal annak még több 
titkát fejtheti meg. A planetológusok az űrkutatás eszközeit használva szerezhetnek 
geofizikai, geodéziai, geológiai, geokémiai, meteorológiai, kartográfiai és geográfiai 
információkat távoli bolygókról és holdakról, vagyis földtudományi elvek és módszerek 
felhasználásával vizsgálhatják ezeket a korábban csak fényes pontoknak látszó égitesteket. A 
földrajztudomány egyik legfontosabb feladata pedig éppen ezen tudás szintetizálása, 
rendszerbe foglalása. 

Végiggondolva, hogy egyetlen bolygó, a Föld tudományos vizsgálatát több ezer éve 
végezzük folyamatosan, nem lehet kérdéses, hogy a Nap körül keringő bolygók és holdak 
hasonlóan alapos megismerése igen sok tennivalót tartogat. 

Mindez ma természetesen még alapkutatás, de a planetológia általa szerzett (új 
erőforrásokra, ásványkincsekre vagy – távolabbra tekintve – akár új élőhelyekre vonatkozó) 
ismeretek egykor nélkülözhetetlenek lehetnek majd az emberi civilizáció Naprendszeren 
belüli terjeszkedéséhez. A távoli jövőt pedig az exobolygók megismerése jelentheti, amelyek 
felfedezése már elkezdődött... 
 
 

Planetológiai módszerek és információk 
 

A planetológiai vizsgálatok talán legfontosabb sajátossága, hogy a tanulmányozni kívánt 
égitest rendkívül messze van a Földtől, amely erőteljesen korlátozza a vizsgálat közbeni 
beavatkozás, módosítás lehetőségét. 

A távoli célok felé indított keringőegységek szerencsés esetben sikeresen pályára állnak a 
kiválasztott égitest körül, s megkezdik az adatgyűjtést. Ennek elvei, módszerei alapvetően 
megegyeznek a Föld esetében alkalmazott távérzékelési eljárásokkal. Tehát a legtöbb esetben 
közvetett úton, valamilyen elektromágneses sugárzás formájában szerezhetünk adatokat a 
vizsgált égitestek felszínéről, amely aztán az űrszondákon elhelyezett műszerek 
tolmácsolásával és ezt követő földi interpretálás során alakul értelmes információvá. 
Leggyakrabban alkalmazott műszereknek az optikai színképtartományban működő kamerák 
tekinthetők, amelyek felbontása napjainkban 1,5-2 m/pixel pontosságú. Az ezek által Földre 
sugárzott felvételek jelentik a morfológiai vizsgálatok alapját, valamint ezek 
tanulmányozásából vonhatók le geológiai, felszínfejlődési következtetések is. A bolygókutató 
űrszondák további fontos műszere lehet egy lézeres magasságmérő, egy a felszín anyagi 
összetételét meghatározni képes infravörös kamera, vagy akár egy magnetométer is. 

Az űrszondák másik alaptípusát a leszállóegységek jelentik, amelyek ma még nagyobb 
kockázatot jelentenek az orbitereknél. A sikeres landolás után azonban olyan jellegű és 
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részletességű információkhoz juthatunk, amelyek szinte terepi vizsgálatokként értékelhetők. 
Ám éppen ez, a leszállóhely kiválasztása jelenti a planetológiai kutatások leggyengébb 
oldalát, mert az ott végzett vizsgálatok eredményeiből tulajdonképpen egy teljes bolygó 
jellemzőire vonatkozóan vonunk le következtetéseket. Ez ahhoz hasonlatos, mintha úgy 
kellett volna megismernünk a Földet, hogy közben csak tízévente egyszer kerülhetünk 
tényleges, fizikai kapcsolatba a szilárd felszínnel. Belátható, hogy ez a megszorítás mennyire 
lassította, sőt ellehetetlenítette volna a megismerést.  

A közvetlen terepi vizsgálatok kivitelezhetetlensége tehát jelentősen megnehezíti a 
planetológusok munkáját, mivel rendkívül problémássá teheti számos alapvető kérdés 
megválaszolását. Ezért egy jelenség tanulmányozásakor gyakran alkalmazott módszer 
körültekintően kiválasztott földi analógiájának megfigyelése, majd a felismert összefüggések 
„visszaillesztése” a jelenség eredeti környezetébe (összehasonlító planetológia). 

A továbbiakban egy speciális éghajlatmorfológiai régió, a periglaciális környezet 
példáján keresztül szeretném bemutatni, hogy milyen kérdésekre kereshetünk válaszokat a 
planetológiai kutatások során. 
 
 

Periglaciális környezet a Földön és a Marson 
 

Gyakori kétely, hogy amíg a Földön sem tudjuk megmagyarázni egyes jelenségek, 
folyamatok természetét, addig felesleges belekezdeni planetáris vizsgálatokba. Ám ez 
egyáltalán nincs így, mert elképzelhető, hogy pl. a Marson – épp az eltérő környezet, egyes 
befolyásoló tényezők ottani hiánya miatt – leegyszerűsítve vizsgálhatjuk a kérdéses 
folyamatokat, mint egy bolygónyi méretű laboratóriumban. Márpedig a planetológiának a 
távoli égitestek megismerése melletti másik célja, hogy az ott felismert elvek, összefüggések 
alapján a Földről alkotott tudásunk is bővüljön, gyarapodjon. 

A vizsgálatok során a marsi adatok forrását egyrészt a Mars Global Surveyor (MGS) 
űrszonda nagyfelbontású képei és lézeres magasságprofiljai jelentették [lásd I. Melléklet]. 
Mintegy 200 darab felvételt néztem meg, amelyek hozzávetőlegesen 20 000 km2-nyi területet 
fednek le, vagyis igen alaposan bejártam a Mars egyes részeit –sajnos csak virtuális 
értelemben (kb. 50 darab felvételt elemeztem részletesen, az Adobe Photoshop 6.0 
képfeldolgozó program felhasználásával). Másrészt, alkalmazva az összehasonlító 
planetológiai módszert, a terepi vizsgálatokat egy anatóliai periglaciális terepgyakorlat során 
végzett saját kutatás eredményeivel helyettesítettem, a két bolygó eltérő környezeti 
paramétereinek figyelembevételével, valamint antarktiszi analógiákat is megvizsgáltam. 
 
A periglaciális környezet 

 
A jégkörnyéki területek Földünk sajátos vidékei, egyedi éghajlati és morfológiai 

jellemzőkkel. Rendkívül érzékenyen és látható módon reagálnak ezen jellemzők egészen kis 
ingadozásaira is, ezért az ilyen területeken végzett vizsgálatok jól használhatók sok 
környezetváltozással kapcsolatos kérdés megválaszolására. 

A periglaciális területek legfontosabb közös vonása a szilárd halmazállapotú, fagyott víz 
időszakos, felszín alatti jelenléte. Ennek – éghajlati szempontból – feltétele egyrészt az 
intenzív kőzetaprózódást okozó fagyváltozékonyság, másrészt az időnkénti csapadékhullás 
[TRICART, 1970]. 

Ha valahol porózus vagy repedezett rétegek találhatók a felszínen, akkor azokba belefagy 
a víz, s így kialakul egy állandóan fagyott réteg, a permafroszt. Alsó határának mélysége 
elsősorban a hőmérséklettől függ, így a Földön a sarkoktól (400-500 m) a mérsékelt övezet 
felé egyre sekélyebben húzódik (25-50 m). Még tovább haladva az Egyenlítő felé az 
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összefüggő permafroszt először szaggatottá, majd pedig szigetszerűvé válik, mielőtt teljesen 
eltűnne. Az év azon időszakában, amikor a hőmérséklet átmenetileg 0°C fölé emelkedik, a 
permafroszt felső rétege megolvad, ám a folyékony víz nem szivároghat le a mélyebben lévő, 
fagyott rétegekbe, így kialakít egy vizenyős, sáros felszíni réteget, az aktív zónát. Vastagsága 
ugyancsak zonálisan változik: néhány deciméter a pólusokhoz közel eső területeken, ám akár 
néhány méter is lehet a periglaciális régió Egyenlítő felőli területein [GÁBRIS, 1991]. 

Egyes sajátos periglaciális formák megjelenéséből nagy biztonsággal következtethetünk a 
permafroszt létezésére. Talajszerű réteggel fedett sík területeken ilyenek például a palsák, a 
pingók, egy-egy termokarsztos mélyedés illetve földpoligonok, amelyek lejtős viszonyok 
között szalagokká deformálódnak, és fagyos talajfolyásokkal (geliszoliflukció), fagyos 
talajszőnyeg-kúszással illetve girlandos gyepteraszokkal társulhatnak. Csupasz, sík 
kőzetfelszíneken viszont inkább rendezetlen kőtengerek vagy kőpoligonok jelennek meg, 
amelyek helyét fagyos törmelékkúszás (creep) és kősáncok, kőfolyások illetve gravitációs 
törmeléklejtők (talus), periglaciális lépcsők (girlandok) valamint sziklagleccserek veszik át a 
hasonló felszínborítású, de hegységi területeken [NAGY–SZALAI]. 

A formakincs alapján azonban nem mindig dönthető el egyértelműen, hogy a kialakító 
folyamatok ma is működnek-e, vagy a vizsgált formák jelenleg inaktívak, esetleg fosszilisak. 
(Egy inaktív forma kedvező környezeti változások hatására még „újraéledhet”, aktívvá válhat, 
szemben a fosszilis formákkal, amelyek korábbi, mára alapvetően megváltozott környezeti 
feltételek között jöttek létre.) 

A Földön a formák mellett a kialakító folyamatokat is vizsgálhatjuk, ezért itt kell feltárni 
a formák és a mögöttük álló folyamatok közötti kapcsolatokat, hogy olyan helyeken is 
megsejthessünk egy-két mechanizmust, ahol vizsgálni csak a formákat tudjuk. Ha pedig már 
van elképzelésünk a felszínformálás módjáról, többé-kevésbé pontos képet alkothatunk a 
vizsgált környezetről, szerencsés esetben – az inaktív és fosszilis formák alapján – annak 
múltbeli változásairól is. 

 
Sziklagleccserek a Földön 
 

A Föld legnagyobb méretű, legtöbb anyagot szállító periglaciális lejtőformái a 
sziklagleccserek (másként sziklaárak vagy blokkgleccserek). Pontos meghatározásuk vitatott, 
de általánosságban úgy jellemezhetők, mint nyelvszerű, meredek homlok- és oldalsáncokkal 
határolt jégmagvú kőzettörmelék-összletek, amelyek felszínét íves barázdák tagolják [BORSY, 
1998]. 

Általában tömbösen aprózódó kőzeteken alakulnak ki, például grániton, dáciton vagy 
bazalton, de kemény mészkövön is megjelenhetnek. Hosszúságuk átlagosan egy-két km 
közötti, szélességük néhány száz méter, vastagságuk pedig 10-100 méter körüli, relatív 
magasságuk (az alsó és felső végük közötti szintkülönbség) sokszor több, mint száz méteres. 
A sziklagleccserek anyagának felső néhány métere általában durva törmelékes anyag, amely 
alatt finomabb szemcsés rétegek helyezkednek el, nagyobb vastagságban. 

Alapvetően két morfológiai-genetikai csoportjuk különíthető el [GIARDINO–
SCHROEDER–VITEK, 1987]: 
∉8 a moréna-típusúak, amelyek képződéséhez gleccsereken kialakuló, főként moréna-eredetű 

törmelékburkolatra, illetve a gleccserjég részleges elolvadására van szükség, (gyakran 
turkesztáni típusú gleccserekből jönnek létre, ha azok elszakadnak táplálóterületüktől, de 
jégmagvú morénákból is keletkezhetnek), illetve a 

∉8 törmeléklejtő-típusúak, amelyek gravitációs törmeléklejtők alsó részein képződnek, ahogy 
a folyamatosan termelődő kőzettörmelék maga alá temeti az évszakosan kialakuló 
jégrétegeket. 
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Az aktív sziklagleccserek lassú mozgásban vannak, mert jégtartalmuk időszakosan 
megolvadva lehetővé teszi a kőzetösszlet egyes darabjainak lejtőirányú elmozdulásait. 
Kialakulásukhoz tehát legalább szaggatott permafroszt-réteg szükséges. A belsejükben lévő 
jégmennyiség egyrészt jégtestek formájában, másrészt cementáló anyagként, a kőzetszemcsék 
közötti pórusokat kitöltve jelenhet meg. Ennek megfelelően mozgási mechanizmusuk is 
kétféle: plasztikus deformáció, vagy ritkábban viszkózus jellegű. Mozgásuk – több évtizedes 
időskálán mérve – jó közelítéssel folytonosnak tekinthető, szemben például a csuszamlási, 
omlási folyamatok szakaszosságával [HUMLUM, 2000]. 

A mozgásból származó feszültség alakítja ki a felszín karéjos, néhány deciméter magas 
„gerinceit” és „völgyeit”, amelyek (felülről nézve) a mozgás irányába domborodnak. A 
sziklagleccserek felső rétegeire jellemző évi átlagos elmozdulási sebességként néhány 
centiméter és maximum egy méter közötti értékek adhatók meg. A mozgásnak fontos szerepe 
van a jellegzetesen meredek front kialakulásában illetve folyamatos megmaradásában is, 
amelynek dőlése akár 40-45°-os is lehet. 

Az Első Magyar Sziklagleccser-kutató Expedíció első helyszínén vizsgált 
sziklagleccserek az Erciyas-vulkán lepusztult kaldera-roncsának észak felé nyitott 
kárfülkéjében helyezkednek el (1.A ábra). Törmeléklejtőkből alakultak ki, s egymáshoz 
közeli helyeztük miatt tulajdonképpen folyamatos inverzióval fejlődik a táj: egy új forma 
mindig két idősebb közötti mélyedésben talál utat magának. 
 

1. A-B-C ábra. 

 
A részletesen feltérképezett sziklagleccser (1.B ábra) mintegy 1,5 km hosszú és 300 

méter széles, tengerszint feletti magassága 3060 és 3160 méter közötti, délkelet felől nézve az 
óramutató járásával ellentétesen ívelt. Települési helyzete alapján az egyik legfiatalabb forma 
a területen. Átlagosan 10-100 cm-es méretű kőzettörmelékből álló felszínét keresztirányban 
dm-es magasságú hátak és közöttük lévő mélyedések szabdalják, amelyek lejtőirányú 
domborodása a belső, jeges rétegek plasztikus deformációját jelzi. Emellett a külső ív mentén 
elnyíródó törmelék-mintázat, a kb. 30 méter magas homlokfront nagy meredeksége és a 
mikroklíma-mérések 0°C feletti hőmérsékletű, olvadó felszín alatti vízkészletet jelző 
eredményei is megerősítik, hogy ez a sziklagleccser lassú mozgásban van, azaz ma is aktív. 

Az expedíció második vizsgálati helyszínéül a Toros-hegységben lévő Aladaglar-csoport 
egy észak felé szélesedő, meredek sziklafalakkal határolt völgyét jelöltük ki, a Demirkazik-
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csúcs alatt. A völgy felső részlete korábban egy gleccsert tápláló kárfülke lehetett, de ma már 
csak egy összetett sziklagleccsert rejt magában (1.C ábra). Hosszúsága 500 m, szélessége 150 
m, relatív magassága pedig 185 méter. Egyedülisége miatt e forma határai különösen jól 
kijelölhetők: jégtartalmukat vesztett, instabil oldalsáncai teljes hosszában követhetők, amitől 
megjelenése leginkább egy félig betemetett, kibillent helyzetű hosszú háztetőre emlékeztet (a 
félhenger, esetleg a trapéz alapú hasáb pontosabb formai megjelölés lehetne). Több részre 
tagolódó szerkezete akár rövid idejű aktív és inaktív szakaszok váltakozását is jelezheti 
története során, amikor – a környezeti változásoknak megfelelően –eltérő sebességgel és 
intenzitással zajlottak mozgásfolyamatai. 

Épp az ilyen jellegű kérdések jelentik a sziklagleccserek kutatásának talán legnagyobb 
bizonytalanságait, vagyis hogy milyen módon befolyásolják a környezeti változások 
különböző formáik, változataik kialakulását [GIARDINO–SCHROEDER–VITEK, 1987]. 
Ezért ma még csak nehezen használhatók a paleoklimatikus változások indikátoraiként. 
Mégis, a Mars-kutatás alapkérdései, a víz egykori és jelenlegi mennyiségének problémaköre, 
valamint felszínközeli, esetleg felszíni megjelenési formái a ma megvalósítható, 
geomorfológiai módszerekkel főként ezen formákon tanulmányozhatók. 

 
A Mars felszíni képe 
 

A Mars a Föld külső bolygószomszédja, amely már a civilizáció kezdetei óta 
foglalkoztatja az emberiséget. Kezdetben csak egy szabálytalanul mozgó vörös pont volt az 
égen, később pedig – főként színe miatt – a háború és a férfiasság isteneként tisztelték. 
Századunk elejére az emberi fantázia nyughatatlansága illetve különféle téves elképzelések 
miatt gondolatban értelmes civilizációval népesítettük be, amely az űrszondás Mars-kutatás 
egyik fő hajtóerejévé vált. Számos próbálkozás után végül az amerikai Viking-szondapáros 
adott elsőként választ a marsi élet rejtélyes kérdésére, 1976-ban. A negatív eredmények után 
sajnos 21 évet kellett várni a következő űrszondák megérkezéséig, de az általuk gyűjtött 
ismeretekre tekintve ez mindenképpen megérte. 

Napjainkra óriási mennyiségű ismeretet gyűjtöttünk a Marsról, de természetesen 
hiányosságaink száma is hatalmas. A II. Melléklet táblázatának adatai biztosnak mondhatók, 
ezek alapján a Mars mint égitest vethető össze a Földdel, jelezve a két bolygó hasonlóságait. 

Az utóbbi évek űrszondáinak vizsgálatai nyomán a korábbi, „hideg, nyugodt, vörös 
sivatag” elképzelésnél sokkal dinamikusabb képet alkothattunk a „Vörös Bolygó”-ról 
[KERESZTURI–SIK, 2001]. Tudjuk, hogy fejlődéstörténetének korai szakaszában folyékony 
víz volt a felszínen, az északi területeken egy nagy óceán vize hullámzott, a medencéket és 
krátereket tengerek és tavak töltötték ki, az ősi felszínekbe pedig folyóvölgyek és csatornák 
vágódtak be. Később a bolygó légköre számos tényező miatt vékonyodni, a felszín pedig 
hűlni kezdett, így a vízkészlet egy része elszökött a bolygóközi térbe, másik része poláris 
jégsapkák formájában kicsapódott a felszínre, harmadik része pedig a felszínt vastagon borító 
finom kőzettörmelékbe, a regolitba fagyott, létrehozva egy globális méretű permafroszt-
réteget, másként krioszférát [SQUYRES, 1992]. Az alacsony hőmérséklet és légnyomás 
következtében ma már nem stabil a folyékony halmazállapotú víz a felszínen, így domináns 
felszínformáló erővé válhatott a szél, eróziós és akkumulációs munkájának nyomai, a 
különböző deflációs formák a bolygó szinte teljes területén megtalálhatók. Emellett különféle 
lejtős tömegmozgások módosítják még a felszín képét, illetve a legfrissebb eredmények arra 
utalnak, hogy ellentétben a korábbi elképzelésekkel, egyes helyeken ma is folyhat víz a 
felszínen, vízmosás-szerű formákat hozva létre, valamint a felszínközeli összletek 
telítődhetnek a felszín alatti rétegekből szivárgó vízzel és állékonyság-vesztésüket követően 
sárfolyásra emlékeztető formák alakulhatnak ki. 
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Törmeléklejtők a Marson 
 
A „marsrajzi szélesség” 35. és 55. fokai közötti sávban egy sajátos felszíntípus jellemző a 

Marson, amelyet magyarul talán „kimart területek”-nek nevezhetünk (fretted terrain). 
Sajátossága, hogy az bazaltos anyagú felföldek magasabb helyzetű felszíne itt megy át 
fokozatosan az inkább andezites mélyföldek felszíntípusába úgy, hogy a felföldeket először 
völgyszerű formák szabdalják fel, a pólushoz közeledve pedig már 1-2 km magas táblahegyek 
emelkednek ki a mélyföldek térszínéből. Ezek a Mars legnagyobb relief-energiájú régiói. 

A táblahegyek körül sajátos, plasztikus alakzatok figyelhetők meg, amelyek 
törmeléklejtőkre emlékeztető formák. Lézeres magasságmérések alapján, legfontosabb formai 
sajátosságaik a következők: a törmeléklejtőt a táblahegytől elválasztó éles töréspont, a lejtő 
domború, konvex lefutása illetve hirtelen elvégződő homlokfrontja (2. ábra). Mindezek a 
törmeléklejtő belső szerkezetének plasztikusságát jelzik (formáik nagyon hasonlítanak például 
egyes bazaltos lávafolyásokból megszilárdult alakzatokhoz). Átlagosan több tíz km hosszúak 
és több száz méter vastagságúak, lejtésük igen csekély, 1,5° és 3° közötti. 
 

2. ábra. 

 
 
 

Természetesen ezek mellett sok más típusú törmeléklejtőt ismerünk a Marson: 
∉8 főként az Egyenlítőhöz közeli szélességeken jellemzőek a törmelékszoknyák, 

amelyek anyagát dűnékbe halmozza a szél a meredek sziklafalak aljánál; 
∉8 gyakori formák a legyezőszerű, gravitációs törmeléklejtők is, amelyek sziklafalak 

alatt jönnek létre, anyaguk méret szerinti osztályozottságot mutat (a nagyobb kőzetdarabok a 
faltól távolabb jutnak), profiljuk pedig lineáris; 

∉8 viszonylag friss eredmény [MALIN–EDGETT, 2000] azon recens vízmosás-nyomok 
felfedezése, amelyek leszakadások, kráterperemek oldalán figyelhetők meg és amelyekhez 
delta alakú, szintén lineáris profilú hordalékkúpok kapcsolódnak; továbbá 

∉8 egyes kanyonfalak mentén hatalmas, suvadásszerű formák láthatók, amelyek 
szeletesen megcsúszott tetőszintjei gyakran jól elkülönülnek, szétterülő alsó részükön pedig 
jellegzetes hosszanti irányú, „sugaras” mintázat jellemző (az eltérő sebességgel mozgó sávok 
eredményeként). 

Ezen típusok azonban jelentősen eltérnek a periglaciális törmeléklejtők formáitól, 
amelyek alapvetően zonális elhelyezkedése ezért minden bizonnyal egy sajátos 
éghajlatmorfológiai régiót jelez. Márpedig ha így van, ez joggal nevezhető periglaciális 
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régiónak, mivel a vizsgált formák kialakulása felszín alatti jég jelenlétéhez köthető. Határait 
azért épp a 35 – 55. szélességi fokok mentén húzhatjuk meg, mert csak ezeken a területeken 
váltakozhat a fagyás és az olvadás a marsi évek során, mert nem túlságosan vastag a felszíni, 
kiszáradt zóna, illetve mert itt lehetséges a felszínközeli jégrétegek éves gyakoriságú 
utánpótlódása. 

Fontos kérdés a kőzetanyag illetve a jégtartalom eredete. A törmelék természetesen a 
lejtők fölött tornyosuló csupasz sziklafalakból omlik le/pereg ki, a jég pedig egyrészt a 
krioszféra felfelé mozgó jégtartalmából, másrészt a platók, mezák saját anyagából, 
harmadrészt (és kisebb mennyiségben) akár a légkörből is származhat. Mindenesetre, a mért 
profilok alakja szinte teljesen egybevág azokkal a rheológiai számítások eredményeként 
kapott elméleti profilokkal, amelyekkel plasztikusan viselkedő kő-jég keverékként próbálták 
modellezni ezeket a formákat. 

Megvizsgálva a törmeléklejtőkön áthaladó nagyfelbontású űrfelvételeket, rendkívül 
sajátos alakzatok ismerhetők fel felszínükön, amelyek sok szempontból emlékeztetnek a földi 
sziklagleccserek morfológiájára. A marsi formák részletes elemzéséhez egy olyan táblahegy 
környezetét választottam ki, amely területről három nagyfelbontású kép is rendelkezésre áll 
(D. sz. 45°, Ny. h. 255°, 3. ábra, illetve a 4. ábra A, B és C oszlopa). Az egyes felvételeken 
lévő lejtőkön többféle szakasz különíthető el: 
 

3. ábra. 

 
 

∉8 a sziklafal és a lejtő közötti éles törés után, 
∉8 a felső részeken gyakori a szaggatott, lemezszerű felszín, amely leginkább a 

girlandos teraszokra illetve periglaciális lépcsőkre emlékeztet, majd 
∉8 lefelé haladva a girlandok mérete növekszik, mintha a lemezek egyre hosszabb 

utakat tennének meg egymástól függetlenül, 
∉8 a középső részek alatt pedig lejtőirányba domborodó sáncok jelennek meg, 

viszonylag rendszertelenül, a meredekséggel arányosan növekvő méretben (a 4/D. ábra egy 
ilyen formacsoportot látványos részletét ábrázolja). 
 
 
 
 
 
 
 



Sik András: Kozmikus környezetünk… 

 8

4. A-B-C-D ábra. 

 
Nehezen magyarázható, hogy ezeken a lejtős folyamatokra utaló formákon csak kis 

számú keresztirányú barázda alakult ki. Igen kevés ilyet azonosítottam a részletesen 
megvizsgált felvételeken, ám ez lehet a régebben kialakult formák eróziója miatt, vagy esetleg 
a nem kellően részletes felbontás hiányossága is. 

A periglaciális törmeléklejtők morfológiai elemzéséből eredő legizgalmasabb kérdés 
esetleges aktivitásukkal kapcsolatos. Az esetleges évszakos változások vizsgálata céljából az 
Idrisi térinformatikai program felhasználásával lehatároltam a kimart területek azon részeit, 
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amelyekről egy marsi éven belül, azaz kb. két földi év alatt több felvételt is készítettek 
(5. ábra, amelyen sárga szín jelöli az 1999. szeptember 1-e utáni felvételeket, piros pedig 
azokat a helyeket, amelyekről 1999. szeptember 1-e előtt is készült felvétel). 
 

5. ábra. 

 
 

Sajnos csupán néhány ilyen felszínrészletet találtam, ám a különböző időpontban készített 
felvételek megfelelő részleteit összeillesztve úgy tűnik, hogy egy fél (marsi) év során nem 
történtek észrevehető formai átalakulások, vagyis nincsenek évszakos változások a vizsgált 
területen (6. ábra). 
 

6. ábra. 

 



Sik András: Kozmikus környezetünk… 

 10

 
Fontos kérdés, hogy a szemben lévő völgyoldalakról egymás felé nyomuló törmeléklejtők 

által kialakított sávos szerkezetű völgyaljzatok csak formáik alapján hasonlítanak bolygónk 
gleccsereihez, vagy folyamataik is hasonlóak-e, és hogy a marsi összletek is lassan lefelé 
mozognak-e a völgyben (a 7/A. ábra egy ilyen marsi völgyet, a 7/B. ábra pedig egy földi 
gleccsert ábrázol). Ennek eldöntésére kerestem olyan MOC-felvételeket és hozzájuk tartozó 
magasságprofilokat, amelyek párhuzamosak egy-egy ilyen völgy csapásirányával. Néhány 
hely vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy viszonylag gyakori a pólus felé történő alacsonyodás, 
így nem zárható ki a völgy alján felhalmozódott törmelék további, völgyoldalakkal 
párhuzamos irányú elmozdulása. (Ám azt is fontos megjegyezni, hogy a völgyperemi 
keresztirányú sávok, illetve a mozgási irányba domborodó felszíni barázdák hiánya –
 természetesen a hasonló földi formákra vonatkozó ismereteink alapján –ellentmondani látszik 
a völgyaljzat lassú mozgásának.) 
 

7. A-B ábra. 

 
 

Egy távoli égitest felszínének hosszabb időbeli változásairól ma még a becsapódásos 
kráterek nyújtják a legmegbízhatóbb információt. Területegységre vonatkoztatott sűrűségük, 
illetve erodáltságuk egyaránt a felszín korával arányos. Megvizsgálva a kimart területek 
kráterborítottságát úgy tűnik, hogy a törmeléklejtők relatív értelemben – vagyis a 
környezethez képest – mindenképpen fiatal képződmények. 
 

8. A-B-C-D ábra. 
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A kráterek egy másik fontos tulajdonsága erodáltságuk foka. A törmeléklejtőkön lévő 

kráterek között találtam friss (8/A. ábra), közepesen erodált (8/B. ábra) és szinte teljesen 
elmosódott formákat (8/C. ábra) egyaránt. Figyelembe véve, hogy ismereteink szerint a 
marstörténet ma is tartó, legutóbbi szakaszában csak a szél nevezhető globálisan ható külső 
erőnek és hogy átlagos hatékonysága (a csak időszakosan megnövekvő szélsebességek miatt) 
igen alacsony, meglehetősen hosszú idő tűnik szükségesnek ezen erodáltsági fokozatok 
eléréséhez. Ám sokkal rövidebb idő is elegendő, ha feltételezzük, hogy lepusztításukban a 
periglaciális folyamatoknak is aktív szerep jutott. A kráterekkel kapcsolatos további 
megfigyelés, hogy egyes helyeken a környezettől eltérő tulajdonságú zóna szegélyezi őket 
(8/D. ábra), jelezve, hogy a becsapódás során kiszórt, kis mélységből származó anyagok 
tulajdonságai eltérnek a legfelső rétegekétől (a különbségek elsősorban talán a mélyebb 
rétegek magasabb jégtartalmával magyarázhatók). 

Rendkívül sajátosak azok a kráterek, amelyek formája elliptikussá torzult valamilyen 
hatás eredményeként. Nagy méretű testeknél elképzelhető, hogy becsapódásuk nem 
merőleges a felszínre, hanem laposabb szögben érkeznek, így kráterük aszimmetrikus formát 
mutat. Ezzel szemben a 8/E. ábrán látható, kb. 700 x 1000 méteres méretű kráter minden 
bizonnyal a felszín lejtős folyamatainak eredményeként alakult ki, mivel pontosan egy 
törmeléklejtő homlokán helyezkedik el. Plasztikus deformációra utal az egykori körvonalak 
viszonylagos épsége és szabályossága, amelyek tisztán gravitáció által hajtott folyamatok 
esetén biztosan nagyobb és differenciáltabb mértékben módosultak volna.  

A kráterek eddig elhangzott jellemzői alapján a törmeléklejtők képződési időszaka 
maximum 100 millió évvel ezelőttre, de minimum néhány millió évvel ezelőttre tehető 
[MANGOLD, 2000]. A jövőben szeretném megvizsgálni, hogy van-e korreláció a 
törmeléklejtőkön lévő kráterek erodáltsági foka és megnyúltsága között, mert ennek alapján 
összehasonlíthatóvá válna az eróziós és lejtős folyamatok sebessége. 

Úgy tűnik tehát, hogy bár éves változások jelenleg nem mutathatók ki, voltak időszakok a 
múltban, amikor a törmeléklejtők aktívak voltak. Mindenesetre a vizsgált periglaciális 
törmeléklejtők nem tűnnek egyensúlyi formáknak, ahogy a Földön sem azok, ezért külső 
változás nélkül biztosan nem álltak le egykori aktív mechanizmusaik. 

A lassú, folyamatos kúszásra, creep-re utaló nyomok viszonylagos hiánya (amely 
egyébkén a MOC felbontásának korlátaiból is eredhet), illetve a lejtők más morfológiai jegyei 
alapján elképzelhető, hogy ezek az aktív időszakok tulajdonképpen csak pillanatszerűek 
voltak a Mars története során. Egyes bemutatott nagyméretű csúszási szerkezetek olyanok, 
mintha nagy viszkozitású hirtelen megfolyások alkalmával jöttek volna létre, amint egy 
felszínközeli réteg megolvadt és a felette lévő összlet nagy sebességgel megindult rajta lefelé. 
Aztán – talán a kenőanyag-tartalékok kimerülése miatt – ezek a folyamatok hirtelen meg is 
álltak, mintha megdermedtek volna, vagy pedig ez a kezdeti hirtelen esemény lassabban, 
kisebb intenzitással folytatódott volna tovább. Nem zárható ki, hogy ezen hirtelen 
megolvadásokat előidéző hőhatások felszín alatti vulkáni folyamatokkal magyarázhatók, de 
valószínűbb, hogy éghajlati/időjárási jelenségekhez köthetők. 

Az utóbbi eset már csak azért is valószínű, mert a Mars éghajlata igen labilis, „rövid” idő 
alatt is jelentős ingadozásokat mutat. Ennek oka egyrészt nagy pályaexcentricitásában, 
másrészt 100 ezer éves periódusok során, igen tág határok között változó tengelyferdeségében 
keresendő, amely utóbbi részben egy esetleges nagyméretű hold stabilizáló hatásának 
hiányára vezethető vissza. Így jelenlegi, 23,98°-os tengelyferdesége az utóbbi néhány millió 
év során 25° és 45° között változott [PATHARE–PAIGE, 2000], jelentősen módosítva a 
besugárzás mennyiségét egy adott szélességi körön. Ráadásul a Marson nem érvényesül 
félbolygónyi óceánok mérséklő hatása, így éghajlata a földinél sokkal gyorsabban reagál 
mindenfajta változásokra. 
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A jégkörnyéki területek vizsgálata tehát a Marson is szorosan kapcsolódik a 
paleoklimatológiai kutatásokoz, hiszen ha sikerülne megmagyarázni ezeket a formákat, 
meghatározni aktivitásuk időszakát, mindez hatékony módszert adhatna a kezünkbe a víz és 
az esetleges élet felszíni történetének pontosabb megértéséhez és a bolygó éghajlati múltjának 
megismeréséhez. 
 
 

Következtetések, összegzés 
 

Elképzelhető tehát, hogy lényegében ugyanazok a mechanizmusok alakítják mindkét 
bolygó jégkörnyéki területeit, ám teljesen más sebességgel, intenzitással. Márpedig ezt 
rendkívül fontos tudni, ha a formák alapján próbálunk következtetni a hátterükben zajló 
folyamatokra. Mindezekkel kapcsolatos az a két kérdés is, hogy mióta és milyen térbeli 
léptékben zajlanak ezek a folyamatok. 

Ezen kérdések alapján a marsi és földi periglaciális környezetek közötti legfontosabb 
különbségek úgy fogalmazhatók meg, hogy míg a Marson a folyamatok régóta tartanak, 
rendkívül lassúak és nagy méretű formákat hoznak létre, addig a Földön ezek a 
mechanizmusok a legutóbbi éghajlatváltozások után indultak be mai területeiken, igen 
gyorsan zajlanak, és viszonylag kis formák kapcsolódnak hozzájuk. Így a Marson több ideje 
és fontosabb szerepe lehet különféle másodlagos folyamatoknak a periglaciális felszínek 
alakításában, s talán ezért nehezebb az egyedi formák csoportokba sorolása.  

A marsi vizsgálatok eredményei akár a sziklagleccserek földi kutatásának is adhatnak 
tehát új célokat, hiszen minél több összefüggést sikerül találni formakincsük és a földi 
éghajlatváltozások, éghajlati ingadozások között, annál többet tudhatunk meg a Mars egykori 
viszonyairól is. 

Az eddig elhangzottak alapján a marsi törmeléklejtők legjobb földi analógiáinak az 
antarktiszi száraz völgyek (McMurdo Dry Valleys) sziklagleccserei tekinthetők (9. ábra, 
Nagy Balázs felvétele). Itt az évi középhőmérséklet –15°C és –20°C közötti, a kizárólag hó 
formájában hulló csapadék mennyisége pedig évi néhány, de maximum 20 mm. További 
ígéretes analógia-helyszínek lehetnek Belső-Ázsia száraz, szélsőségesen kontinentális 
hegyvidéki területei, ahol vastag kőzettörmelék-rétegek borítják a felszínt, kevés a csapadék, 
de azért kialakul a permafroszt és télen a hőmérsékleti viszonyok is párhuzamba állíthatók a 
marsiakkal; valamint az Arktikus-szigetvilág, ahol már üzemel is egy kísérleti Mars-bázis, 
Devon szigeten, azzal a célkitűzéssel, hogy minél valósághűbb környezetben próbálhassák ki 
az elsőként a Marson éjszakázó emberek számára fejlesztett eszközöket, illetve hogy a 
kiválasztottak minél valóságosabb körülmények között készülhessenek marsi hétköznapjaikra 
és tudományos feladataikra egyaránt. A dolgozatban analógiaként használt, általam „elérhető” 
törökországi helyszínek télen vastag hótakarójukkal, nyáron pedig magas hőmérsékletük miatt 
térnek el az átlagos marsi környezettől. Vagyis a Földön rövid idejű ciklusokban sokkal 
tágabb értékek között változnak az éghajlat egyes elemei, jelentősen dinamikusabb 
környezetet hozva létre. Ez pedig alapvetően meghatározza a folyamatok időbeliségét, amely 
éppen ezért a legfontosabb eltérést jelenti a Mars és a Föld hasonló vidékei között. 

Sajnos az említett földi helyszínek számomra nem könnyen érhetők el, de tervezem a 
törökországi állapotfelmérések néhány év múlva történő megismétlését, hogy pontos képet 
alkothassak a két vizsgálat közben végbement változásokról illetve az azokat okozó 
folyamatokról egyaránt. (Az ilyen és hasonló jellegű hazai, planetológiához kapcsolódó 
kutatások ösztönzéséhez, illetve összehangolásához fontos lenne egy egyetemi vagy 
egyetemek közötti kutatócsoport létrehozása, amelynek kezdő lépései – néhány lelkes fiatal 
kollégával együtt – már a hátunk mögött állnak). 
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Így zárul hát az a „planetológiai kör”, amelyet terepi mérésekkel kezdtem 

Törökországban, ezeken alapuló analógiákkal és modellekkel folytattam a Marson, hogy 
végül visszatekintve a Földre, mindkét bolygóról nyerhessünk valami új ismeretet, legalább 
közös jellemzőik vonatkozásában. 

Befejezésül, azzal a gondolattal szeretném zárni dolgozatomat, hogy rendkívül szép és 
izgalmas korban élünk – az űrkutatás szempontjából mindenképpen. Az elmúlt néhány évben 
megújult erővel „kezdődött újra” Naprendszerünk kutatása, így ez alatt a rövid idő alatt többet 
tudtunk meg legszűkebb kozmikus környezetünkről, mint az előtte lévő néhány évtized során 
összesen. S ez még csak a kezdet: a következő néhány évben számos újabb űrszonda érkezik a 
Marshoz, de „planetáris kémeket” küldtünk a Szaturnuszhoz és a Titánhoz is, leszállásra 
készülünk egy kisbolygó felszínén és közeli találkozóra egy üstökössel, valamint több 
évtizednyi tervezés és előkészítés után most már visszavonhatatlanul kezdetét veszi a 
Nemzetközi Űrállomás tudományos programja is. Azt hiszem, hogy az elkövetkező évek 
során nagyon sokat fogunk még tanulni Naprendszerünk égitestjeiről és csak azt kívánhatom, 
hogy ez így folytatódjon akkor is, ha már egy másik Nap mögül tekintünk vissza otthont adó 
kék bolygónkra, a Földre. 
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I. MELLÉKLET: A MARS GLOBAL SURVEYOR ÉS MŰSZEREI 
Start: 1996. XI. 7.  
Térképezési fázis kezdete: 1999. II. 19. 
Térképezési pálya: 
• napszinkron; 
• átlagos keringési magasság: 378 km; 
• inklináció: 93°; 
• keringési idő: 1 h 58 min. 
Legfontosabb műszerek (elhelyezés a nadír-panelen): 
• Mars Orbiter Camera (MOC): optikai kamera, minden nap totálképet rögzít a 

bolygóról, így tanulmányozhatók a globális, évszakos változások; nagy látószögű 
üzemmódban halszemoptikával horizonttól horizontig terjedő képeket (ezek hasonlítanak a 
földi meteorológiai műholdfelvételekre, max. 280 m/pixel), kis látószögű üzemmódban pedig 
nagyfelbontású (max. 1,4 m/pixel) felvételeket készít a felszín alakzatairól; 

• Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA): lézeres magasságmérő, a felszínre sugárzott és 
onnan visszavert lézernyalábok beérkezési ideje alapján térképezi a domborzatot, térbeli 
felbontása 300-400 m, függőleges pontossága 30 cm; 

• Thermal Emission Spectrometer (TES): hősugárzást mérő infravörös spektrométer, a 
felszín hőeloszlását vizsgálja, fő feladatai: a légkör változásainak, globális és lokális 
energiamérlegének, szerkezetének, a levegő vízgőz- és portartalmának, a jégsapkák 
változásának, továbbá a felszín ásványi összetételének vizsgálata (annak alapján, hogy a 
különböző anyagok eltérő mértékben melegszenek fel a napsugárzás hatására); 

• Magnetometer/Electron reflectometer (MAG/ER): előbbi a mágneses teret vizsgálja, 
méréseiből következtetni lehet a bolygó belső felépítésére, utóbbival pedig a kéreg 
mágnesezettsége tanulmányozható. 

Tervezett adatmennyiség: kb. 83 GB (több, mint az összes korábbi Mars-szonda által a 
Földre visszajuttatott adatok mennyisége). 

 



 

 

II. MELLÉKLET: A MARS ÉS A FÖLD ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 Mars Föld Mars/Föld 
    
Közepes naptávolság (millió km) 227,9 149,6 152 % 
Sziderikus keringési idő (földi nap) 686,98 365,26 188 % 
Közepes pálya menti sebesség (km/s) 24,14 29,8 81 % 
Pályaexcentricitás 0,0934 0,0167 559 % 
Pályahajlás az ekliptikához (°) 1,85 0 – 
    
Sziderikus forgási idő (h, m, s = sol hossza) 24 37 23 23 56 4 103 % 
Forgástengely-ferdeség (°) 23,98 23,45 102 % 
    
Egyenlítői sugár (km) 3393 6378 53 % 
Felület (milliárd km2) 145 511 28 % 
Lapultság 1/156 1/298 191 % 
Tömeg (1027 g) 0,642 5,976 11 % 
Sűrűség (g/cm3) 3,93 5,52 71 % 
Szökési sebesség (km/s) 5 11,2 45 % 
Gravitációs gyorsulás az Egyenlítőnél (m/s2) 3,69 9,78 38 % 
Közepes mágneses térerő a felszínen (gauss) 0,00064 0,31 0,2 % 
Holdak Phobos, Deimos Hold –  
    
Maximális felszíni hőmérséklet (K, arány °C) 300 331 47 % 
Minimális felszíni hőmérséklet (K, arány °C) 100 185 196 % 
Felszíni átlaghőmérséklet (K, arány °C) 220 288 –353 % 
Átlagos légnyomás a tengerszinten (hPa) 6,1 1013,25 0,6 %  
Víz átlagos szublimációs pontja (K, arány °C) 275 373 2 % 
    
Légkör-összetétel (%):                           CO2 95 0,03 316667 % 
N2    2,7 78 3,5 % 
Ar 1,6 0,9 178 % 
O2 0,4 21 1,9 % 
H2O 0,006 0,4 – 4 0,6 % 
    

[ILLÉS, 2000 alapján] 


