Astrobiologie

Nová tvář Europy
© NASA/JPL/Galileo

Vladimír Kopecký Jr.
Když roku 1610 Galileo objevil velké měsíce Jupitera, jistě netušil, o jak nádherný a úžasný
svět jde. Poté co jsme prostřednictvím sondy Voyager 2 získali první detailní snímky měsíce
Europy, bylo jasné, že půjde o zvláštní ledový svět. Avšak teprve pozorování ze sondy Galileo
nám umožňují jeho bližší poznávání – ukazují nám novou, dosud neznámou tvář Europy.

Oceán pod ledem?
Některé snímky z Galilea přímo vybízí,
abychom je srovnali např. se záběry ledovcových polí v Antarktidě. Ale i když je
takové srovnání možné, jevy, které mohou
vést k podobnému typu povrchu, mohou
být různé. Soustavy tmavých brázd jednoznačně dokazují existenci kryovulkanismu,
ale to neznamená, že musí být přítomna
voda v kapalné formě. V podstatě jsou
možné pouze dva modely vnitřního uspořádání Europy. Jeden předpokládá, že na
povrchu existuje vrstva křehkého ledu, pod
nímž je tekutý led. Druhý model naopak
tvrdí, že existuje několik desítek kilometrů
silná ledová vrstva, která ukrývá oceán
kapalné vody.
Existuje několik dobrých důvodů, proč se
dnes důvěřuje spíše druhému modelu. Předně, podíváme-li se na kterýkoli snímek
Europy, upoutají naši pozornost temné
brázdy. Jejich vznik je dán nesynchronní
rotací Europy, při které slapové pnutí drtí
ledový příkrov. Zdá se též, že díky slapům
vzniká i převážná část kryovulkanismu,
které vděčíme za chaotický typ terénu na
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Když kolem Jupitera v letech 1973–1974
prolétly sondy Pioneer 10 a 11, přinesly
nám tak první záběry Europy ze vzdálenosti 300 000–800 000 km. Již tehdy se vynořily první domněnky o tom, že tento
ledový svět, který z dálky připomíná
poškrábanou sněhobílou kulečníkovou
kouli, by mohl pod ledem ukrývat oceán
tvořený kapalnou vodou. Tyto teorie nabyly na síle v roce 1979 po průletu sond Voyager 1 a 2 v blízkosti Europy. Začalo se
dokonce spekulovat o možné existenci
života v tomto oceánu – vždyť přece kde je
voda, měl by být i život. Vzdor narůstajícímu množství spekulací, museli lidé celá
desetiletí čekat na nová objektivní fakta
o Europě. Objev řídké kyslíkové atmosféry
prostřednictvím Hubbleova kosmického
teleskopu v roce 1994 nebyl tak nečekaný
a nepřinesl pranic nového k zodpovězení
otázky, zda-li má Europa ukryt pod ledem
oceán či nikoli. Teprve když sonda Galileo
vstoupila v roce 1995 na oběžnou dráhu
kolem Jupitera a dala se do výzkumu jeho
soustavy měsíců, začaly se indicie svědčící
pro přítomnost oceánu pod ledovým příkrovem Europy jen hrnout.

Pohled na chaotický terén Europy v oblasti Conomara. Obrázek ukazuje s rozlišením 54 metrů oblast
o rozloze 70 × 30 km. Jsou zde patrné zlomové oblasti složené z útvarů, které připomínají obří kry
v Antarktidě, a které svědčí ve prospěch aktivní tektonické činnosti ledového příkrovu Europy.
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Celkový pohled na jupiterův ledový měsíc
Europa tak, jak jej pořídila sonda Galileo ze
vzdálenosti 677 000 km

Europě. To vše sice značí, že pod ledem se
ukrývá vrstva s jinými fyzikálními vlastnostmi, ale stále ještě může jít o tekutý led.
Jednou z největších podivností tmavých
brázd je vytváření jakýchsi obloučků. Skoro
jako by led pukal ve tvaru cykloidy a ještě
navíc dosti pravidelně. Vysvětlením jsou
opět slapová pnutí, která vznikají v tělese
Europy během jejího oběhu kolem Jupitera.
Vzhledem k tomu, že jejich pravidelný
obrazec je vázán na rychlý oběh Europy,
musí být schopny vzniknout během desítek
hodin. To si není možné představit za jiných
okolností, než že Europa má v hloubce větší
než 1 km pod ledem ukryt oceán kapalné
vody. (Navíc jde o jev, který nebyl na ostatních Galileovských měsících pozorován
a tudíž potvrzuje výsadní postavení Europy.) Teprve počítačové simulace, spolu
s analýzou obrazu, přidaly hodnotu dolní
hranice, která omezuje ledový příkrov
oceánu. Pomocí srovnání impaktních struktur na Galileovských měsících se podařilo
určit, že oceán by neměl být pod vrstvou
ledu větší než 20 km – možná jen 10 km
(viz Astropis 3/2002, str. 32). Přidáme-li
k těmto nepřímým důkazům ještě analýzu
magnetického pole Europy sondou Galileo,
která ukázala, že nehluboko pod ledem se
musí nacházet vrstva silně vodivého materiálu – vody v tekutém stavu, je dnes už existence oceánu na Europě více než jistá.

Vladimír Kopecký Jr. (*1974)
vystudoval fyziku na MFF UK, obor biofyzika a chemická fyzika. Pracuje na Fyzikálním
ústavu UK a PřF UK, kde se zabývá spektroskopií a kvantovou chemií biomolekul. Zajímá se o astrobiologii a její popularizaci.
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články z poslední doby dokonce naznačují,
že oceán na Europě by měl být zásaditý
a obsahovat Ca2+ ionty v příznivém množství pro existenci proteinů. Je ovšem pravdou, že jisté zprávy (nedávno publikované)
o tom, že by se snad pomocí infračervených
spekter ze sondy Galileo podařilo odhalit na
povrchu Europy přímo erchebakterie, které
se nápadně podobají těm, jaké nacházíme
v pozemských horkých pramenech, lze odsoudit do říše fantazie.

Jak vypadá život na Europě?

Možné modely vnitřního uspořádání Europy

Indicie pro život

Poloměr
Hmotnost
Hustota
Velká poloosa
Sklon dráhy
Oběžná perioda
Perioda rotace
Teplota na povrchu
Jasnost

1569 ± 10 km
(0,246 poloměru Země)
480 ± 2·1020 km
(0,008 hmotnosti Země)
2,97·103 kg.m-3
670,9·103 km
(9,397 poloměrů Jupitera)
0,470°
3,551 dne
vázaná rotace
-150 °C až -200 °C
5,3 magnitudy

s vodou, nějakými anorganickými solemi,
trochou organických sloučenin, které sem
zanesly komety a to je prakticky vše.
Dokonce ani spektrum fyzikálně-chemických podmínek není tak pestré, jako bylo
u Země v dávných dobách. Zcela zde chybí
intenzivní sluneční záření, a proto ani
Slunce nemohlo mít klíčovou úlohu při
vzniku života na Europě. Jak takový život
vznikl a zda je to vůbec možné za těchto
minimalistických podmínek, to opravdu
nikdo neví. Na druhou stranu je to ale jeden
z důvodů, proč je zajímavější zkoumat
Europu, která je ve svých podmínkách tak
odlišná od Země, než Mars, jehož přírodní
podmínky se zase až tak dramaticky neodlišují od těch pozemských.
Vezměme si nyní na pomoc „deus ex
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I když si nyní již můžeme být jisti, že
Europa má oceán kapalné vody, tak přesto
je jisté, že život ve vodě bez příměsí dalších
látek není možný. Proto bylo velmi
povzbudivé, když se podařilo na povrchu
Europy nalézt jednoduché organické molekuly, jako jsou např. thioly. Mnohem větší
pozornost však vzbudil nález kyseliny
sírové a jiných sirnatých sloučenin. I když
se to může zdát prapodivné – jásat nad
nálezem tak agresivní látky a navíc ji spojovat s možností života – opak je pravdou.
Sloučeniny obsahující síru jsou možným
energetickým zdrojem pro život. Je navíc
známo z pozemských podmínek, že existují bakterie, kterým ani koncentrované roztoky kyselin neublíží – ony je přímo
vyžadují. Na Europě se podařilo kromě
H2SO4 nalézt ještě SO2 a sloučeniny
obsahující funkční skupinu SH. Takový
sirovodík H2S může být úplný balzám pro
některé živé organismy. Je trošku záhadou,
kde se sirné sloučeniny na Europě berou.
Pravděpodobným zdrojem je zřejmě nedaleký, vulkanicky aktivní měsíc Io, který
takto „zamořuje“ okolní kosmický prostor
prostřednictvím svých mohutných sopek.
Část takto vyvrženého materiálu pak dopadá i na povrch Europy.
Postupně se podařilo spektrum nalezených molekul doplnit o CO2 a také peroxid
vodíku, který může být také potenciálním
zdrojem energie živých soustav. Vědecké

Ačkoli dnes samozřejmě nikdo nemůže
s určitostí říci, zda život na Europě skutečně existuje či nikoli – pojďme popustit
uzdu fantazii a zkusme si představit, jak by
takový život v tomto vzdáleném ledovém
světě mohl vypadat. Předně, je velmi
důležité si uvědomit, že život (existuje-li
vůbec) se na Europě musel vyvinout zcela
nezávisle na jakémkoli životě ve sluneční
soustavě. Transport mikroorganismů pomocí meteoritů mezi planetami je sice
možný u vnitřních planet (nejpravděpodobnější je pak mezi Marsem a Zemí), ale
pravděpodobnost přenosu materiálu z vnitřních planet do vnějších oblastí sluneční
soustavy je prakticky nulová.
Musíme tedy předpokládat, že ke vzniku
života v oceánu na Europě dostačoval
pouze ten materiál, který se nacházel „na
místě“. Čili, život si musel vystačit

Europa v číslech

Trojrozměrný pohled na dvojitou brázdu na Europě, která překrývá tmavé zlomové linie. Horní
obrázek vpravo představuje detailní 3D pohled na dvojitou brázdu, která dosahuje nejvýše 300 m
nad povrch a její dva vrcholy jsou oddělené 1,5 km údolím. Dolní detailní obrázek je pak vyveden ve
falešných barvách, kde odstíny šedé odpovídají výškovým rozdílům.
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hloubky desítek kilometrů. Dosažení dna
pomocí nějakého sofistikovaného hydrobotu, který vysadí bezpilotní kosmická sonda,
se tak jeví velmi obtížné a v nejbližších
desetiletích nepravděpodobné. Navíc i po
dosažení dna oceánu by se takový život
vyskytoval velice řídce – schoulený kolem
pramenů horké vody, která je bohatá na
další minerální sloučeniny. (Navíc si
musíme uvědomit, že produkce biomasy
bude v podmínkách Europy až stomilionkrát nižší než na Zemi).
Pokud ale život jednou na Europě vznikl,
měli bychom předpokládat, že se pokusí
obydlet co nejvíce biotopů, které mu planeta nabízí. Existence v prakticky „destilované“ vodě za teploty blízké bodu tuhnutí
vody není příliš lákavá, a tak by se dala
využívat spíše z nutnosti k cestování organismů, které by při těchto cestách dosti
strádaly. Povšimněme si ale, že nedávno se
na Europě podařilo sondě Galileo nalézt
zvláštní útvary, zvané lenticulae, které by
mohly být jakýmisi „sopouchy“ teplé vody,
která zde (možná nad hydrotermálními prameny ukrytými v hloubce oceánu) vyvěrá
či se dostává do blízkosti povrchu. To už
vypadá jako velmi příznivé prostředí.
Teplejší voda taví ledový příkrov (ten se
také občas propadne do hloubky oceánu) ve
kterém je ukryta řada „chutných“ chemických látek. Navíc je zde stálá cirkulace
látek mezi oceánem a povrchem. Zde by se
pak mohlo dařit živočichům podobným
medůzám, kteří by se vznášely ve vzestupných a sestupných vodních proudech. Stejně tak by mohly existovat i přisedlé formy

Ledový příkrov Europy rozbrázděný tmavými liniemi. Průměr nejsilnějších tmavých čar je kolem
30 km. Pozoruhodné jsou zvláště cykloidální brázdy, které jednoznačně svědčí o přítomnosti oceánu
kapalné vody v hloubce méně než 100 km pod povrchem. (Zobrazená oblast má rozměr 989 ×
510 km a největší postřehnutelné detaily jsou 1,6 km velké.)

Oblast bohatá na zlomové linie, které zřejmě
vznikají kryovulkanickými procesy. Ačkoliv můžeme spatřit několik malých kráterů, hladkost
povrchu svědčí o jeho nedávném zformování.
Zobrazená oblast má rozměr 238 × 225 km.

Ukázka tečení ledovcové vrstvy na Europě.
Jde pouze o detail 800 km dlouhé brázdy
Astypalaea Linea. (Zobrazená oblast má
rozměr 24 × 16 km s maximálním rozlišením
40 metrů.)
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Nelze se pak divit, že bychom po pár
kilometrech měli narazit na kapalnou vodu.
V ní by se hemžil život zcela nezávislý na
slunečním světle. Musí být tedy založen na
získávání energie z anorganických látek
(nikoli na fotosyntéze jako je tomu u převážné většiny vyšších organismů na Zemi),
nejspíše sirovodíku nebo sirnatých sloučenin obecně (možné jsou též i železité
soli, ale o jejich výskytu na Europě nemáme žádné důkazy). Ty by se mohly
vyskytovat na dně oceánu u hydrotermálních pramenů. Snad by dokonce takový
život mohl připomínat ten, který nalezla
ponorka Alvin u tzv. černých kuřáků na dně
Atlantského oceánu… kdo ví – jedno je
však jisté – oceán na Europě nebude mělký.
Bude s velkou pravděpodobností dosahovat
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machina“ a řekněme, že se to prostě nějak
stalo a život vzdor všemožným příkořím na
Europě vznikl. Jeho dnešní podoba by měla
být vskutku prazvláštní. Životní prostředí
na Europě totiž není právě mírné. Povrch je
vystaven silné radiaci, která jej zcela sterilizuje. Navíc též vytváří silné oxidanty, čili
nic na povrchu nemůže přežít. To je dosti
problematické, protože většina látek nezbytných pro další existenci života je sem
dopravována kometami či zanášena z nedalekého měsíce Io, a tudíž leží většinou na
povrchu. Šance, že by se na povrchu vyskytovala voda v tekutém stavu, je nulová –
povrchová vrstva ledu má teplotu kolem
100 K. Jak ale budeme klesat hlouběji –
bude se postupně oteplovat a to zhruba
o 0,1° s každým metrem do hloubky.
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Zvláštní oblast, připomínající svým tvarem
palčák, je zřejmě ukázkou přetváření ledového
příkrovu Europy prostřednictvím roztavení
povrchu. (Zobrazená oblast má rozměr 175 ×
180 km při maximálním rozlišení 235 m.)
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Načervenalé skvrnky a povrchové jamky
představují záhadné útvary na povrchu
Europy. Tmavé skvrny, nazývané „lenticulae“
– z latinského výrazu pro pihu či skvrnku, mají
zhruba průměr 10 km. Jejich tvarová homogenita ukazuje, že by mohlo jít o jakési
„sopouchy“ teplé vody z oceánu. Možná jsou
tyto útvary vodítkem k oceánu na Europě
a k životu, který možná skrývá.

Útvar připomínající býčí oko je impaktní kráter
o průměru 140 km. „Kráter“ vznikl po dopadu
asteroidu či komety o velikosti hory. Při dopadu došlo k rozdrcení a roztavení ledové
krusty, jak ukazují kruhové linie. Nicméně
aktivní kryovulkanismus postupně zahlazuje
stopy po tomto dopadu, jak je patrné z červenohnědých brázd, které postupně překrývají starou impaktní strukturu kráteru.

Obrázek ukazuje tři rozdílné spektrální oblasti
na Europě. Bílá barva odpovídá oblastem, které
byly zasaženy vyvrženým materiálem při dopadu tělesa, které vytvořilo 1000 km vzdálený
kráter Pwyll. Oranžová barva odpovídá vodnímu
ledu s příměsmi minerálních solí, které se vyskytují ve zlomových liniích a konečně modrá barva
představuje starý vodní led. Obrázek zabírá přibližně oblast 250 × 200 km.

života, které by šplhaly po stěnách „sopouchů“. Každopádně by si ale musely
dávat dobrý pozor, jak blízko k povrchu
doplují. Životu nebezpečná radiace proniká na Europě do hloubky až desítek centimetrů a po několika metrech se svět pro
změnu ihned ponoří do úplné tmy. Přesto
by ale mohly v hloubkách pár metrů pod
povrchem, kde je ještě trochu toho světla,
existovat fotosyntetizující organismy.
Možná by se zde vyvinuly i formy, které
by byly schopné pro svou existenci využívat jako potravu peroxid vodíku vznikající
v povrchových vrstvách působením radiace. Zcela jistě by ale tyto formy života

musely být vybavené na dlouhodobou
hybernaci, neboť nic netrvá věčně, a tak
i ony „sopouchy“ zhruba za několik
desítek tisíc let zamrznou a hydrotermální
zlomy se přemístí do jiných oblastí. Život
tedy musí vynalézt způsob jak putovat
s nimi, nebo jak si na nový zdroj tepla
počkat. Jednou z možností je prostě zamrznout do ledu a posečkat opět pár
desítek tisíc let – však ono to jednou rozmrzne. Druhou možností je cestovat přímo
a aktivně vyhledávat nové pukliny v ledovém příkrovu. Pak by tyto aktivní formy
života mohly sloužit i jako přenašeči
onoho choulostivého života soustředěného

přímo kolem hydrotermálních pramenů
v hloubce oceánu.
Kdo ví… jde o pouhé spekulace a je
daleko pravděpodobnější, že Europa bude
světem ledové mrtvolné pustiny a pokud
snad ne, pak život na ní bude pouze ve
formě jednobuněčných živočichů (pro ty
vícebuněčné neposkytuje tento ledový svět
dostatečně bohaté zdroje energie), ale co
kdyby… Jisté je pouze to, že pokud má
někde smysl přistát a hledat život, pak je to
na Europě v oblastech zvaných lenticulae –
ty nám zřejmě mohou poskytnout nejvíce
odpovědí na otázky týkajících se vzniku
a vývoje života ve sluneční soustavě.
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Složený snímek severní polokoule Europy ukazuje mnoho utvarů typických pro její ledový povrch.
Hnědooranžové brázdy křižují celou polokoulí, občas je vidět tmavá skvrna o průměru několika kilometrů – vždy jde o projevy kryovulkanické činnosti. Modré odstíny na obrázku odpovídají čistému
vodnímu ledu, zatímco hnědé jsou dány kontaminací ledu minerálními solemi. Sever se na snímku
nachází vlevo dole a sluneční svit dopadá z levého horního rohu. Zobrazená oblast má přibližně
rozměr 800 × 350 km s maximálním rozlišením 230 m.

Oblast Minos Linea – složený obrázek ve falešných barvách. Oblast byla snímkována na vlnových délkách 989, 757 a 559 nm. Různé odstíny
modré odpovídají odlišné velikosti ledových krystalů. Obrázek zahrnuje povrch o rozměru
1260 × 1260 km s maximálním rozlišením 1,6 km.
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