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dzenia naszego układu p lanetarnego książka Nagy’ego zainteresuje 
z pewnością kosmologów i filozofów przyrody. Dla nie specjalistów  
w te j dziedzinie niezm iernie cenne są słow niki term inów  używanych 
w  każdym  rozdziale i zamieszczona po nich obszerna bibliografia przed
m iotu oraz końcowe indeksy: przedm iotow y i osobowy.

Proporcjonalnie do zaw artości m erytorycznej strona graficzno-edytor- 
ska (m. in. 110 zdjęć, 37 tablic) m onografii Nagy’ego kontynuuje god
nie długą tradycję wysokiego poziomu zasłużonego w ydaw nictw a El- 
seviera.

Sz. W. Slaga

G. P. W dowykin: Ekzobiołogija Ł uny, Moskwa 1975, s. 119. Izd. Nauka, 
Akad. N auk SSSR. (Serija Problem y nauki i techuiczeskogo progressa).

P ytan ie o możliwość istn ienia życia poza naszą p lanetą tow arzy
szyło człowiekowi od daw na w  zw iązku z jego zainteresow aniam i astro- 
nomiczno-kosmologicznymi. Jednak  dopiero w  ostatnich k ilkunastu  la 
tach  stało się przedm iotem  rzetelnych badań doświadczalnych w ra 
m ach nowotworzącej się dziedziny wiedzy — egzobiologii. Ta niezwy
kle k ró tka  — jak  na rozwój nauki — historia badań egzobiologicz
nych posiada już na swoim koncie całkiem  pokaźne rezultaty . Pow sta
nie i obecny stan  badań  w  tym  zakresie wiąże się nierozerw alnie 
z gw ałtow nym  rozwojem m eteorytyki, w szczególności zaś z analizą 
m aterii organicznej zaw artej w chondrytach węglistych. Do niedaw na 
bowiem m eteoryty stanow iły niem al jedyny m ateria ł dostępny dla bez
pośredniego badania. S y tuacja zm ieniła się radykaln ie w raz z o trzym a
niem  próbek księżycowych oraz w związku z w ykryciem  — począw
szy od la t 70-tych — licznych związków organicznych we W szechświe- 
cie.

Egzobiologia, k tóra staw ia sobie za zadanie poszukiwanie pozaziem
skich form  życia i badanie w arunków  sprzyjających tw orzeniu się 
życia, bazuje na dobrze już dziś ugruntow anym  przeświadczeniu, że 
podstaw ow e założenia ew olucji chemicznej i biochemicznej mogą mieć 
zastosow anie również w  w arunkach  pozaziemskich i że podobne do 
ziemskiego następstwo procesów prowadzących do pojaw ienia się życia 
mogło i może zachodzić we W szechświecie na w ielu p lanetach. P rze
św iadczenie to zyskało solidną podstaw ę naukow ą przede w szystkim  
dzięki w szechstronnej analizie próbek g run tu  księżycowego, uzyska
nych przez załogowe i autom atyczne s ta tk i kosmiczne.

Dzięki możliwości bezpośredniego badania laboratoryjnego g run tu  
otrzym anego z pow ierzchni Księżyca uzyskano in teresu jące w yniki



w zakresie geochemii, petrografii, m ineralogii, a w  dalszej konsekw en
cji w  dziedzinie problem atyki pochodzenia i ewolucji Księżyca.

K siążka Egzobiologia Księżyca  napisana przez znanego m eteory tyka 
radzieckiego, prof. G. P. W dowykina naw iązuje do w spom nianych ba
dań księżycowych. Nie ogranicza się jednak  do zreferow ania danych 
przedstaw ionych w  dość już licznych publikacjach w  tym  przedm io
cie. A utora in teresu ją szczególnie aspekity biologiczne i biochemiczne 
badań Księżyca, w  których sam m a poważne zasługi.

Po kró tk im  naszkicowaniu historii badania powierzchni Księżyca, 
uzyskiw ania próbek przy pomocy stacji autom atycznych i statków  kos
m icznych pilotow anych przez człowieka (r. 1 ) oraz po omówieniu obec
nego środowiska księżycowego, w arunków  przebyw ania człowieka na 
Księżycu, analizy porównawczej skał księżycowych i ziemskich (r. 2) 
au to r przechodzi do przedstaw ienia w yników  badań w  zakresie biologii 
Księżyca (r. 3). K olejne części pracy poświęca W dowykin bardziej 
szczegółowej analizie składu izotopowego pierw iastków  organogennych 
(r. 4,) głównych form  węgla i związków organicznych biologicznie w aż
nych (r. 5) oraz źródeł węgla i jego połączeń w  m ateria le  pow ierzchnio
wym  K siężyca (r. 6).

Isto tną zasługą W dowykina jest jasne i przystępne przedstaw ienie 
w yników  najnowszych badań we w skazanym  zakresie i próby ich in
te rp re tac ji w  oparciu o dane uzyskane w  badaniach egzobiologicznych 
innych ciał kosmicznych.

Zwróćmy uwagę na niektóre ogólniejsze tw ierdzenia zaw arte w  om a
w ianej pracy. Przede wszystkim  podkreślić należy, że badania po
w ierzchni Księżyca w sposób niezbity potw ierdziły wcześniejsze w ia
domości dotyczące b rak u  atm osfery tlenow ej oraz wody w  stanie wol
nym. N iektóre cząstki m ineralne zaw ierają znikome ilości wody zw ią
zanej. Wiek tworzenia się skorupy Księżyca, określony na podsta
wie badania najstarszych okazów, wynosi 4,4— 4,6 mld lat, jest więc 
tak i sam, jak  w iek m eteorytów . Czas tw orzenia się m órz księżyco
wych oblicza się na 3,6 mld lat. K ształtow anie się aktualnego obrazu 
powierzchni Księżyca dokonywało się przy udziale „bom bardow ania” 
m eteorytowego.

Zarówno badanie przez człowieka powierzchni Księżyca, jak  i ana
liza labora to ry jna przywiezionych próbek tam tejszego grun tu  dały ne
gatyw ną odpowiedź odnośnie obecności jakichkolw iek form  życia i śla
dów życia przeszłego. Nie znaleziono żadnych skam ieniałych m ikro
organizmów, a pew ne elem enty w ykryte w  cienkiej frakcji regolitu  
okazały się — podobnie jak  w  m eteorytach — struk tu ram i m ineral
nymi. Regolit ten nie w ykazuje nadto żadnej toksyczności względem 
ziem skiej form y życia.



Próbk i księżycowe zaw ierają różne elem enty organiczne. W niew iel
kich ilościach w ystępuje węgiel, wodór, azot, nieco w ięcej siark i 
i fosforu, wchodzących w  skład różnych związków chemicznych. Dla 
biologii i egzobiologii znaczenia nab ierają  badania związków węgla 
i organogennych składników  skał księżycowych. Przy zastosowaniu m e
tod ekstrakcji, hydrolizy, pirolizy czy rozdrabniania w  próżni stw ier
dzono obecność gazów (np. m etan, etan) i licznych związków wieloato- 
m owych m. in. CHNO, C2 H6N, C H 02, CH3NO, CH4 NO, C2H2 CN, 
C3H 7 NO CgH^N itp. Dokładne analizy w ykazały obecność w niewiel
kich ilościach am inokw asów  (glicyny, alaniny, seryny, w aliny, treoniny, 
leucyny, kw asu asparaginowego i glutaminowego). Badano też próbki 
Księżyca na zawartość porfiryn, ale ich śladowa obecność jest w ąt
pliwa.

P rzy jm u je  się, że węgiel jest endogenną częścią regolitu i skał księ
życowych oraz że różne związki węgla tw orzyły się we wczesnych e ta
pach rozwoju Księżyca w  trakc ie  procesów degazacyjnych. Zachowała 
się niew ielka ilość m etanu, am oniaku, wody, tlenku  i dw utlenku węgla, 
wchodząc w skład np. karbidów , karbonatów , g rafitu  itp., reszta u lo t
niła się w  przestrzeń kosmiczną w skutek niskiej graw itacji, nie tw o
rząc hydroatm osfery, niezbędnego środowiska życiowego. Poza proce
sam i degazacji węgiel mógł być przyniesiony przez m eteoryty, kom ety 
czy w ia tr słoneczny i na pow ierzchni Księżyca tworzył różne związki 
organiczne. Znikom a ich ilość uw arunkow ana jest bardzo niską zaw ar
tością wody, naw et w stosunku do ilości pierw otnej wody, jaką obec
nie stw ierdza się w  m eteorytach.

W yniki badań nad zaw artością związków węgla w próbkach księży
cowych w zestaw ieniu z analogicznym i badaniam i m eteorytów  oraz 
stw ierdzana przy pomocy m etod radioastronom icznych obecność takich 
związków w  przestrzeni kosm icznej, w skazują na powszechność ich 
w ystępow ania we W szechświecie oraz na podobieństwo przebiegu 
ew olucji chemicznej i biochemicznej w  Kosmosie. I chociaż tego typu 
badania egzobiologiczne nie doprowadziły do stw ierdzenia istnienia 
życia poza Ziemią, ich isto tne znaczenie zasadza się na tym , że po
zw alają lepiej zrozumieć procesy ew olucji chemicznej związków orga
nicznych, a tym  sam ym  przyczyniają się do w yjaśnienia w arunków  
pow staw ania życia na Ziemi, i ew entualnie na innych planetach. 
Wszystko w skazuje na to, że w ystępujące obecnie na Księżycu związ
ki organiczne tw orzyły się bez udziału istot żywych, na drodze syn
tezy czysto chemicznej.
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