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Króciutkie wprowadzenie



Niezbędne narzędzia

• Przeglądarka internetowa (+ okulary)

• Wyobraźnia

• Spostrzegawczość

• Podstawowe wiadomości z astronomii i geografii

• oraz:
http://jmars.mars.asu.edu/maps/
https://trek.nasa.gov/mars/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

http://jmars.mars.asu.edu/maps/
https://trek.nasa.gov/mars/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home


Cel warsztatów

• Odczytanie historii areologicznej Marsa                zapisanej w  jego topografii 
(analogie z Ziemią i Księżycem mile widziane a             wręcz konieczne :)

• Zaprzyjaźnienie się z serwisami udostępniającymi dane       obserwacyjne
NASA i ESA

• Lepsze zrozumienie sensu misji InSight oraz lądującej 18.II. 2021     misji
Perseverance/Ingeniuty

• …



Wprowadzenie do 
wykorzystywanych narzędzi

Wskazówka: Wciśnięcie klawisza [F11] w uruchomionej przeglądarce internetowej powiększa okno przeglądarki na cały ekran



[Alt] + [Tab]



Zatem do pracy rodacy ☺
Można konsultować się między sobą a także z Wielkim Wujkiem G i Ciocią Wiki ;) 

Ale podstawą jest praca samodzielna ☺



Zadanie 1 – „liczenie śladów po gruzie”

Na jakie okresy podzielić można historię           Marsa w oparciu  o jego topografię 
wiedząc, że:
1. Układ Słoneczny powstał 4,567 mld lat temu z obłoku gazowo     - pyłowego pozostałego po 

wcześniejszym powstaniu Słońca z zapadnięcia się centrum                 obłoku

2. Najwcześniej powstały Jowisz i Saturn

3. Oddziaływania grawitacyjne Jowisza i Saturna mieszały obłok gazowo-pyłowy wpływając na 
formowanie się z niego planet skalistych

4. Te same oddziaływania spowodowały migrację* Jowisza i Saturna z bieżących orbit na 
znacznie bliższe do Słońca – i z powrotem 

5. Część obłoku nie uformowała protoplanet i planet a skończyła na etapie komet i asteroid

Czas: 10-15 minut (jak trzeba więcej, proszę wołać ☺)

*(wciąż trwają badania i dyskusje nad tym)



Zadanie 1 – „liczenie śladów po gruzie”: 
dyskusja

1. Ile różnych okresów można wyróżnić w  historii          areologii Marsa w oparciu 
o kratery uderzeniowe?

2. Jak ocenić, który obszar jest najstarszy a który najmłodszy?

3. Dlaczego taki „dekryptaż” możliwy jest dla Księżyca i Marsa ale nie dla Ziemi?



Zadanie 1 – „liczenie śladów po gruzie”: 
podsumowanie

Okres 
prenoachijski (?-
4 mld lat temu)

Okres noachijski
(4-3.7 mld lat 

temu)

Okres 
hesperiański
(3.7-3 mld lat 

temu)

Okres amazoński 
(od 3 mld lat 

temu)



Zadanie 2 – ślady tektoniki

Korzystając z danych satelitarnych                       ESA Copernicus z obserwacji Ziemi

jako punktu wyjścia / odniesienia, szukamy w                  zdjęciach / pomiarach 
orbitalnych Marsa odpowiedzi na pytania:

1. Czy i gdzie na Marsie istniały wulkany i czy wybuchały                   jedno- czy 
wielokrotnie?

2. Czy na powierzchni Marsa znaleźć można ślady aktywności tektonicznej 
podobnej do aktywności tektonicznej Ziemi?

Jako oczywisty początek poszukiwań potraktować można największy kanion w 
Układzie Słonecznym, Valles Marineris – ale nie ma co na nim poprzestawać ☺

Czas: 10-15 minut (jak trzeba więcej, proszę wołać ☺)

Wskazówka: Szukając na Ziemi śladów aktywności tektonicznej dla odniesienia, warto rozszerzyć poszukiwania 
na dna oceanów ☺



Zadanie 2 – ślady tektoniki:
dyskusja

1. Jak ocenić, czy wulkan wybuchał jeden czy wiele             razy?

2. Czy można stwierdzić na podstawie zdjęć i pomiarów              orbitalnych, czy w 
teraźniejszości Mars jest aktywny tektonicznie?



Zadanie 2 – ślady tektoniki:
podsumowanie

1. Obserwacje satelitarne nie dają                        tak oczywistych odpowiedzi o 
bieżącej aktywności tektonicznej Marsa jak               sejsmografia. Dlatego na 
Marsa wysłany został lądownik InSight („wgląd”                / „w zasięgu wzroku”),  
wyposażony  w sejsmometr i polski penetrator „Kret”.



Zadanie 2 – ślady tektoniki:
podsumowanie

2. Aktywność wulkaniczna / tektoniczna                         powodowana jest przez       
ultragorące (rozgrzewane przede wszystkim                      rozpadami 
promieniotwórczymi) płynne jądro planety.

3. To samo gorące jądro wymuszające ruchy konwekcyjne                    płaszcza 
planety i jądra zewnętrznego, powoduje zarówno zjawiska tektoniczne
i wulkaniczne jak i powstawanie planetarnego pola magnetycznego



Zadanie 2 – ślady tektoniki:
podsumowanie

4. Podziemne kanały lawowe są dobrymi                         kandydatami na lokalizacje 
habitatów



Zadanie 3 – „Panta rhei”

Ślady obecności lodowców i płynącej                wody oraz jej zbiorników są na 
Ziemi bardzo łatwe do znalezienia tak z                          orbity jak i „z bliska”.

1. Czy pomiary altymetru laserowego MOLA pozwalają znaleźć 
na Marsie ślady wskazujące na obecność rzek, jezior lub wypływów 
lodowcowych? A jeśli tak to gdzie?

2. Co o obecności wody na Marsie mogą powiedzieć wykryte przez 
spektroskopy orbitalne i te w łazikach Spirit, Opportunity i Curiosity
minerały uwodnione (aqueous minerals) i ich położenie na powierzchni Marsa?

3. Jakie to minerały uwodnione i w jakich powstają warunkach? (trzeba poprosić 
Wielkiego Wujka G i Ciocię Wiki o pomoc ☺)

Czas: min. 15 minut (jak trzeba więcej, proszę wołać ☺)



Zadanie 3 – „Panta rhei”:
dyskusja

1. Co wydają się nam mówić wykryte                 na Marsie minerały uwodnione?

2. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy woda na           Marsie płynęła krótko a 
intensywnie czy też długotrwale? 



Zadanie 3 – „Panta rhei”:
podsumowanie

W sierpniu br. w drogę na Marsa                          wyruszył łazik Perseverance z mini-
helikopterem Ingenuity. 18. II. 2021 r. wyląduje                w kraterze Jezero, 
obfitującym we wskazówki jakoby w zamierzchłych               czasach spływała do 
niego olbrzymia rzeka.

Łazik będzie badał teren krateru pod kątem śladów wody i                    prostych form 
życia. Jest tym samym pierwszym geologiczno-geofizycznym laboratorium na 
Marsie. I kolejnym już laboratorium fizyko-chemiczno-astrobiologicznym.

Co więcej, wyposażony jest w georadar pozwalający sondować bezinwazyjnie  na 
kilka metrów w głąb powierzchni Marsa.



Zadanie 3 – „Panta rhei”:
podsumowanie



Podsumowanie i zakończenie



Mam nadzieję, że dekodowanie przeszłości            Marsa za pomocą 
zdjęć i pomiarów satelitarnych i „naziemnych” było       dla Państwa 
źródłem frajdy i nowej wiedzy.

Mnóstwo arcyciekawych informacji o naszej i innych planetach jest 
dostępnych darmowo w Internecie i można dzięki nim zakosztować 
tego, jak bardzo wciągające, bogate i wciąż mające wiele do odkrycia są 
badania Kosmosu.

I podzielić się tym ze swoimi uczniami / dziećmi ☺



Pół żartem

Pół serio


