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Mars vinder kaplbet om beboelighed
Opståelsen af en stabil primordial skorpe er det første fundamentale skridt i den tidlige historie
af potentielt beboelige klippeplaneter. Ved at datere mineralet zircon fra en ældgammel Mars-
meteorit har vi vist at den primordiale skorpe på Mars blev fast ekstremt hurtigt, under 20
millioner år efter Solen blev dannet. Dette resultat ændrer fuldstændigt påvores opfattelse af
det tidligste forløb af planetens historie, inklusive dens potentielle beboelighed. Vores data
demonstrerer at forholdende på Mars var gunstige for liv 100 millioner år før de var det på
Jorden, hvilket betyder at livet i Solsystemet måske udviklede sig først på Mars. Dette studie,
publiceret i Nature, blev fremhvet p forsiden og i en News and Views artikel.
Isotopiske variationer tyder på thermal processering af den tidlige protoplanetare skive
At forstå tidsskalaerne for væksten af klippeplaneter er nødvendige for at forstå de mekanismer
der driver denne vækst. Ved at analysere isotop-sammensætningen af Calcium i primitive og
smeltet meteoritter, inklusiv prøver fra Mars og Månen, har vi fundet et forhold mellem massen
af klippeplaneter i det indre Solsystem og deres isotop-sammensætning af Calcium. Dette re-
sultat giver empirisk bevis der støtter et nyt paradigme for hvordan planeter dannes, også kendt
som kondrul-tilvækst, hvor klippeplaneter dannes indenfor de første 5 millioner år hvor Solen
stadig var omgivet af en tilvækstskive. Disse resultater har transformeret vores forståelse af
de processer og tidsskalaer der styrer planetdannelse. Dette studie, publiceret i Nature, blev
fremhvet i News and Views.
På sporet af flygtige elementer i områder hvor klippeplaneter dannes sporet af flygtige ele-
menter i omrder hvor klippeplaneter dannes:
Kondritter består primært af kondruler, som er mm-store silikat-objekter der svævede rundt
i rummet mens Solen var omgivet af en protoplanetær skive. Vi har rapporteret koncentra-
tionen af flygtige elementer i nogle af de første solide objekter af solsystemet ved at følge
Pb-Pb-daterede kondrul-sammensætninger. Mængden af flygtige elementer stiger generelt når
redox-forhold falder, hvilket begynder ∼1 million år efter solsystemets dannelse. Disse resul-
tater afspejler en fortsat stigning i indholdet af flygtige elementer og deres flygtighed under
kondrul-cyklering, og tidlig vand-indstrmning til det indre solsystem efterfulgt af hurtig fjer-
nelse igen. Disse observationer støtter at Mars blev dannet tidligt under oxiderende forhold og
Jorden voksede under mere reducerende forhold i et miljø hvor indholdet af flygtige elementer
stiger med tid. Dette studie er publiceret i PNAS.


