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Sepuluh tahun lalu, Mars Express meluncur menembus atmosfer Bumi dan memulai
pengembaraannya menuju si Planet Merah. Sejak saat itu, wahana ruang angkasa ini telah
bekerja keras menguak berbagai misteri di Mars. Dalam dasawarsa terakhir Mars Express
telah mengirimkan foto-foto dramatis gunung-gunung tinggi menjulang, ngarai-ngarai
raksasa, dan tudung-tudung es di kutub Mars seperti yang ada di Bumi.

http://www.unawe.org/resources/images/Neighbouring_volcanoes_on_Mars/


Mars Express telah menunjukkan pada kita bahwa tidak diragukan lagi kalau milyaran tahun
lalu planet keempat dari Matahari ini lebih hangat dan basah daripada keadaannya sekarang.
Bahkan, dengan peta-peta dan foto-foto detail dari bekas-bekas aliran sungai dan dataran
banjir yang sangat luas, Mars Express berhasil mendeteksi jenis batuan istimewa yang hanya
bisa terbentuk di air! Berkat misi ini, jelas bahwa kemungkinan besar dahulu lingkungan Mars
mampu mendukung kehidupan untuk berkembang biak di sana.

Wahana pengintai ini tidak hanya menemukan petunjuk-petunjuk keberadaan air di masa
lampau, tapi juga menemukan es-air yang sekarang pun ada di sana! Lapisan tipis air-beku
ditemukan di bawah permukaan planet membentang ratusan kilometer di sekitar kutub
selatan. Tidak hanya di tudung es, air juga ditemukan di danau-danau beku yang luas jauh di
bawah permukaan planet yang kering dan berdebu. Di kutub-kutub planet, Mars Express
menemukan es-air yang jika meleleh akan membanjiri si planet dengan air sedalam 11 meter!

Yang terakhir, sekali lagi membesarkan harapan kita bahwa planet ini bisa ditempati makhluk
hidup, Mars Express mendeteksi metana di atmosfer Mars. Di Bumi, metana dihasilkan hanya
dari aktivitas vulkanis, atau makhluk hidup. Apakah itu berarti ada bentuk kehidupan di Mars
saat ini?

Petualangan belumlah berakhir. Mars Express masih memiliki waktu bertahun-tahun untuk
terus bertualang. Minggu lalu Mars Express mengirimkan informasi mengenai banjir besar
yang mengukir sungai dan delta seluas 1,5 juta kilometer persegi di atas permukaan planet,
dan terjadi 3 milyar tahun yang lalu. Banjir semacam itu bisa menggenangi hampir seluruh
Mexico!
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Tahukah kalian kalau Mars mempunyai dua bulan? Bulan-bulan itu
dinamai Phobos dan Deimos. Dan, dalam misinya Mars Express telah
memotret Phobos dengan detail. Foto bisa dilihat di sini.
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