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Un fost cercetator de la NASA spune ca s-ar fi
descoperit viata pe Marte in anii '70
Gilbert V. Levin, principalul investigator in cadrul unui experiment NASA
care a trimis capsulele Viking pe planeta Marte in 1976, a publicat un articol
in Jurnalul american de Stiinta, sustinand ca rezultatele pozitive ale
experimentului au aratat ca exista viata pe Planeta Rosie, scrie CNN, potrivit
Mediafax.
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Un fost om de stiinta de la NASA spune ca organizatia ar fi descoperit viata pe Marte in anii 70
Experimentul, numit „Labeled Release” (LR), a fost creat pentru a testa prezenta materiei organice
in solul martian. „Se pare ca am fi gasit de fapt un raspuns la acea intrebare fundamentala”, a scris
Levin in articol. in cadrul experimentului, sondele Viking au implantat nutrienti in solul martian.
Daca ar exista viata in sol, aceasta ar consuma nutrientii si ar lasa urme ale metebolismului sau,
acestea putand fi detectate de catre monitoarele radioactive.
Pentru a se asigura ca exista o reactie biologica, testul a fost repetat dupa ce solul a fost „gatit”,
fapt ce ar fi letal pentru viata existenta. Daca ar fi avut loc o reactie masurabila in prima, dar nu si
in a doua mostra, acest lucru ar sugera prezenta unor „forte biologice”. Levin sustin ca acest lucru
s-a intamplat de fapt. Totusi, alte experimente nu au reusit sa gaseasca materiale organice, iar
NASA nu a putut reproduce rezultatele in laboratoarele sale. Astfel, rezultatul pozitiv a fost
considerat „fals-pozitiv”, fiind provocat de o reactie chimica necunoscuta, nu de viata extraterestra,

informeaza CNN. „NASA a concluzionat in timpul experimentului LR ca a fost gasita o substanta
care imita viata, dar nu a gasit viata in adevaratul sens al cuvantului”, a mai scris Levin in articolul
sau. „insa, fara nicio explicatie, in urmatorii 43 de ani de la Viking, niciuna dintre urmatoarele
sonde trimise pe Marte nu a avut in componenta sa un instrument pentru detectarea vietii”, a
adaugat Levin.
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