
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

        Forskare tveksamma till liv på Mars  
 
En ny avgörande upptäckt har gjorts på planeten Mars. Rymdforskare har för första gången, 
hittat förekomst av flytande vatten. En av huvudpersonerna bakom upptäckten som nu blir en 
världsnyhet, är professor Javier Martín-Torres, vid Luleå tekniska universitet. 
 

 

– För första gången har vi lyckats hitta förutsättningar för förekomsten av flytande vatten på Mars, en 
väldigt viktig upptäckt som får konsekvenser, säger Javier Martín-Torres, professor inom 
atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.  
 

Det är den obemannade motoriserade landfarkosten Curiosity, som skjutits upp av NASA och som 
åker omkring på Mars, som levererat dessa spektakulära fynd. Insamlingen av data har framför allt skett 
i den så kallade Gale crater, ett område utmed Mars ekvator som domineras av bergarter och ett torrt, 
ökenlikt landskap. Professor Javier Martín-Torres, vid Luleå tekniska universitet är den ende svenske 
forskaren som deltar i detta forskningsprojekt. Det är också han som är huvudförfattare till den 
forskningsartikel om fynd av förekomst av flytande vatten, som 13 april publiceras i den väl ansedda 
vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience. 

 

–Innan vår upptäckt fanns inga bevis för flytande vatten på Mars. Vi drar även slutsatsen att villkoren 
på Mars när flytande vatten bildas, är så hårda att det är mycket svårt för levande organismer att 
överleva på Mars, i alla fall så som vi känner till dem, säger Javier Martín-Torres 

 

Det är flytande saltlösningar som avdunstar under natten som bevisar att det finns ett vattenkretslopp 
på Mars. Enligt forskningsartikeln som nu publiceras i Nature Geoscience kan tunna lager av 
flytande saltslösningar bildas i marken på Mars för att sedan avdunsta under natten. Resultatet tyder 
alltså på ett aktivt utbyte av vatten mellan Mars atmosfär och yta. De salter, perklorater, som finns på 
Mars, har förmågan att vid specifika temperaturer och relativ fuktighet, absorbera vattenånga från 
omgivningen. Tidigare har forskningen gjort gällande att den här processen bara var möjligt under 
Marsvåren då mängden atmosfärsvattenånga är som störst. Med hjälp av data som samlats in med hjälp 
av Curiosity över ett helt Marsår, konstaterar forskarna nu att det finns ett dagligt vattenutbyte mellan 
jord och atmosfär och att förhållandena är gynnsamma för att saltlösningar ska kunna bildas.  

 

För eventuella liv på Mars är förhållandena dock ogynnsamma. 
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– Från Mars yta och fem centimeter neråt, är förhållandena ogästvänliga på grund av den starka strålningen 
och den låga medeltemperaturen. Det kan vara så att miljön är mer gynnsam, djupare än fem centimeter 
under ytan. I så fall skulle det kunna vara en möjlig tillflykt för liv, inhemskt eller fört till Mars från Jorden, 
men det vet vi inte, säger Javier Martín-Torres. 
 

– Eller föreställ dig en mikroorganism som vi inte känner till att den existerar, säger han.  

 

Javier Martín-Torres är övertygad om att de slutsatser som presenteras i artikeln kommer göra avtryck med 
avseende på flera aspekter. Till exempel bidrar forskningen med ledtrådar när det gäller vattnets historik på 
Mars. Den ger oss också en fingervisning om svårigheten med att bebo planeten.   

 

Tisdag 14 april 12:00 föresläser Javier Martín-Torres för allmänheten om sin upptäckt på 
Vetenskapens hus i Luleå. Media har i anslutning till detta möjlighet att göra intervjuer. 

 
Kontakt: Javier Martin Torres , professor inom atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, javier.martin-
torres@ltu.se Telefon:  0980-675 45  (+34)-610-332-114, Leif Nyberg, presskontakt leif.nyberg@ltu.se 0920-49 33 88 
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