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amsterdamErgveel ruchtbaar-
heid is er totnutoenietaangege-
ven,maarhet lijkt eropdater in
dedampkringvanMarsgeenme-
thaanvoorkomt–eengasdatge-
produceerdkanwordendoormi-
cro-organismen.DeAmerikaanse
marswagenCuriosityheeftafgelo-
pennajaaruitgebreidgesnuffeld,
maarnietsgevonden.

Met tweegevoelige spectrografenkan
Curiosity heel nauwkeurig de samen-
stellingvandeijleMarsdampkringop-
meten. De jongste resultaten staan
dezeweek in Science. Koolstofdioxide
(96procent), argon, stikstof, zuurstof,
koolmonoxide, waterdamp.Maar, zo
schrijvendeauteursterloopsineenbij-
zinnetje, geenmethaan (CH4).
Michael Mumma van NASA’s God-

dardSpaceFlightCenterhadhet liever
anders gezien. Een paar jaar geleden
eiste hij als eerste de ontdekking op
van methaan op Mars. Dat zou niet
overal in de dampkring voorkomen,
maar alleen opbepaalde plaatsen. En
nietdeheletijd,maarslechtsaf entoe.
Alsof ersomsgrote ‘uitbarstingen’van
duizendentonnenmethaanplaatsvin-
den,waarnahet gasweer vrij snel ver-
dwijnt door chemische reacties in de
dampkring of aan het oppervlak van
Mars.
Spannend,wantmethaanproductie

kanwijzenopdeaanwezigheidvanle-
ven.Geenwonderdusdatveelastrono-
men sceptisch waren. Mumma ge-
bruikte de 10-meter Kecktelescoopop
Hawaii–misschienwarendemetingen
verstoorddoormethaaninonzeeigen
dampkring? En kun je zulke kleine
hoeveelheden –hooguit eenpaarmil-
joensteprocent –welnauwkeurigme-
ten op afstanden van vele tientallen
miljoenenkilometers?
Inmiddels zijn er vier teamsdie – af

en toe, enhierendaar –methaan inde

Marsdampkringhebbengedetecteerd,
onder anderemet instrumenten aan
boord van de Europese ruimtesonde
Mars Express, die in eenbaan rondde
planeet cirkelt.

Maar helaas, zo verteldenNASA-on-
derzoekers ChrisWebster en PaulMa-
haffy onlangs op de Lunar and Plane-

tary Science Conference: Curiosity
heeftnietsgevonden.Of, lievergezegd:
álseralmethaanindeMarsdampkring
voorkomt,moet het gaanomminder
dan0,000.000.003.5volumeprocent.

Einde verhaal? ‘Absoluut niet,’ zegt
Mumma. ‘Debovengrensdiezevinden
komtovereenmetdebovengrens van
onze eigen metingen in perioden
waarinergéénmethaanuitbarstingen
optreden.Onzeresultatenzijndushe-
lemaalnietmetelkaar integenspraak.
Als we met de Kecktelescoop in de
buurt vande kraterGale –waar Curio-
sity isgeland–eenmethaanpluimont-
dekken en de marswagen meet nog
steeds niets – ja, dan hebben we een
probleem.’

Voor komende winter staan weer
nieuwewaarnemingenvanaf deaarde
gepland, zowelmet deKecktelescoop
als met de Europese Very Large Tele-
scopeinChili.Enin2016lanceertdeEu-
ropese ESA de ruimtesonde ExoMars,
dievanuiteenbaanomdeplaneetzeer
nauwkeurigemetingen gaat verrich-
ten.

Overigens kan het Mars-methaan
ook een vulkanische oorsprong heb-
ben.Omdaarachtertekomen,moet je
de verhoudingen van verschillende
koolstofisotopen meten in het me-
thaangas.Dat istotnutoeniemandge-
lukt, maar ExoMars kan het wel.
Mumma: ‘Binneneenpaarjaarhebben
wehopelijkuitsluitsel.’

Als er al leven is, dan ademthet niet

…maarhetbeetjewaterheeftgrotegevolgen
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AMSTERDAM Rotsblokken op
Mars brokkelen honderd keer zo
snel af als tot nu toewerd ge-
dacht, ontdekten onderzoekers
van de Universiteit Utrecht. Dat
komt door de aanwezigheid van
water.
De ontdekking is gedaan door

Tjalling de Haas, onderzoeker van
puinwaaiers op aarde enMars.
Puinwaaiers zijn brede lagen van
zand, grind en rotsblokken, afge-
zet doorwater onder aan steile
hellingen van kraters.
De Haas heeft recente satelliet-

opnamen onderzocht van een
waaier bij een zuidelijke krater
opMars, die bestaat uitmeerdere
‘lobben’. Telkens als er door klei-
ne klimaatschommelingenmeer
water aan de oppervlakte van
Marswas, konden nieuwemod-
derstromen ontstaan. Die vorm-
den nieuwe lobben, die gedeelte-
lijk over elkaar vloeiden. De bui-
tenste lobben zijn de oudste, de
binnenste die er deels bovenop
liggen de jongste.
‘Op de opnamen van de jongste

lob zie je rotsblokken van 4,5me-
ter doorsnede’, zegt De Haas.
‘Maar op de oudste zie je er geen.’

Omdat de opnamen een resolutie
hebben van 0,25meter, betekent
dit dat de grootste rotsblokken in
de buitenste lobben hooguit
25 centimeter groot zijn.
Eerdere berekeningen over de

leeftijd van de lobben hebben la-
ten zien dat deze hooguit eenmil-

joen jaar oud zijn. ‘Dit betekent
dat het afbrokkelen van de lob-
ben dus binnen eenmiljoen jaar
moet zijn gebeurd’, zegt De Haas.
‘Dat is heel snel, bijna een factor
honderd sneller dan je zoumo-
gen verwachten onder normale
omstandigheden opMars.’ De

verklaring: de aanwezigheid van
een klein beetje water.
De Haas baseert zijn conclusie

op onderzoek dat hij in de Ataca-
mawoestijn in Chili deed. Een
klein beetje zout in de poriën van
rotsformaties zet uit als het in
contact komtmetwater, dat bij-
voorbeeld doormist wordt aan-
gevoerd. Als vervolgens demist
verdwijnt, verdampt hetwater
en krimpt het zout. Als dit proces
zich herhaalt, wordt de erosie
van het gesteente versneld. ‘Op
basis van de snelheidwaarmee
het gesteente opMars afbrokkelt,
denkenwe dat er de afgelopen
miljoen jaarmeerdere kerenwa-
ter aan de oppervlakte vanMars
is geweest’, zegt De Haas, wiens
conclusies zijn gepubliceerd in
Geophysical Research Letters.
In augustus gaat De Haasmet

een groep onderzoekers naar
Spitsbergen om te onderzoeken
hoe puinwaaiers zich ontwikke-
len in koude en natte regio’s. In
de herfst worden puinwaaiers na-
gebootst in het lab in Utrecht.
Met dit onderzoek, dat wordt ge-
volgd in de serie ‘WareWeten-
schap’ van de Volkskrant, probe-
ren de onderzoekers te achterha-
len inwelke periode erwater op
Marswas.

Aapheeft
geheugen
vaneen
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amsterdam Apenkunnenook
zonderherhalinggebeurtenissen
inhun langetermijngeheugenop-
slaanenterughalen,netalsmen-
sen.

Mensenkunnenherinneringenuithet
verledenterughalendoordatzijonbe-
wust bepaalde overeenkomsten op-
merken tussen nu en toen. Een don-
derdag in Current Biology verschenen
studie laataandehandvantweeexpe-
rimenten dat het langetermijn-
geheugenvanchimpanseesenorang-
oetansmogelijknet zowerkt.

Inheteersteexperimentmoestende
diereneenstokjezientevindendateer-
der door de verzorger was verstopt.
Apendie de proef drie jaar geleden al
vierkeerhaddengedaan, endaardoor
wistenwaar zemoestenzoeken, zoch-
ten binnen vijf seconden opde juiste
plek.Deongetraindeapenkondenhet
stokjeniet vinden.

Ook één handelingmet een nieuw
gereedschap slaande apen op inhun
langetermijngeheugen, bleek uit het
tweede experiment. Tweeweken vóór
de proef kreeg dehelft vande apen te
zien dat zij voedsel in een hokje kon-
denbemachtigenmeteenhulpmiddel
Tijdens het experiment zelf bleek dat
apendie dezelfde situatie al eenshad-
denmeegemaakt,binnen21seconden
naar het hulpmiddel renden. Andere
apenzochtennietopde juisteplek, zo
observeerdendewetenschappers van
deDeense Aarhus Universiteit en het
MaxPlanck Instituut inDuitsland.
VolgensLiesbethSterck,hoogleraar

dierecologie aan de Universiteit
Utrecht, laat de studie ziendat dieren
ookopbasis van een enkele gebeurte-
nis langdurigeherinneringenkunnen
vormen, en dat ze deze na lange tijd
ookweer kunnenophalen.Maar, zegt
ze,hetblijftonduidelijkof apen,netals
mensen,ookwetendatzijzichietsher-
inneren. ‘Vergelijk hetmet een hond
dieeenlanggeledenbegravenbother-
vindt. Zoudehondvanzichzelf weten
dathijhetbotdrie jaarterugbegraven
heeft?’

Vermeende methaansignalen van Mars. Maar waarom ruikt Curiosity niets?

Puiwaaier op Mars. Foto NASA

Er isgeenmethaanopMars…

HetMarskarretje
Curiosity heeft
rondgesnuffeld,
maarniets gevonden

Chimpansee. Foto ANP


