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hirdetések

hirdetés

1933-ban és 1946-ban nyújtot-
tak a hullócsillagok olyan kü-
lönleges látványt, mint amilyent 
szombatra várnak a csillagá-
szok. A szakemberek szerint a 
jelenség megfigyeléséhez sem-
miféle eszközre nem lesz szük-
ség, szabad szemmel lesz a leg-
élvezhetőbb. De csak abban az 
esetben, ha az időjárás nem szól 
bele, vagy hiba nem csúszott a 
számításba.
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forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Drakonida meterorrajba 
rohan bele a Föld szomba-
ton, ennek következtében 

lesz látható az elmúlt évek leglátvá-
nyosabb csillaghullása. A raj már 
régóta ismert, de átlagos ma-
ximuma idején sem produkál 
tíz meteornál többet óránként. 
Idén azonban teljesen más lehet 
a helyzet: hasonló az 1933-as 
és 1946-os évekhez, amikor rö-
vid ideig közel 10 ezer darab/
óra aktivitással jelentkeztek a 
Drakonidák.

– A meteorraj tulajdonkép-
pen egy sziklatörmelék-felhő, 
amely egy üstökös nyomán ke-
ring az űrben egy meghatározott 
pályán – közölte Nagy István, a 
Erdélyi Magyar Csillagászati 
Egyesület (EMCSE) alelnöke.

Mint mondta, a jelenséget 
úgy kell elképzelni, mint ami-
kor autóval belehajtunk a hó-
hullásba és látjuk a szélvédőn a 
hópelyheket, ekként láthatók a 
meteorrajba kerülő Föld nyo-
mán lehulló meteoritok.

Jeremie Vaubaillon és Paul 
Wiegert (University of Western 

Ontario) előrejelzése szerint két 
meteorfelhőn fogunk áthaladni 
szombat este 6 óra és éjfél kö-
zött, ezek közül a második, az 
este 10 óra körül várt maximum 
tűnik a biztosabbnak. A nap-
nyugta környékére előrejelzett, 
fényesebb meteorokból álló 
maximumot olyan porfelhők-
től várják, amelyeket az 1800-
as évek végén dobhatott ki a 
Drakonida meteorrajt létrehozó 
Giacobini–Zinner üstökös, ám 
mivel 1900 előttről nincs meg-
figyelésünk az üstökösről, nem 
tudhatjuk, hogy valóban muta-
tott aktivitást, vagy sem. Az este 

11 órára előrejelzett kitörést az 
1900-ban és 1907-ben kisza-
badult porszemek okozhatják, 
nagysága elérheti a 600 meteor/
órát, más előrejelzések viszont 
csak 50–100 meteor/órát jósol-

nak – olvasható a témával fogla-
kozó szaklapokban.

– Az előrejelzést óvatosan kell 
kezelni, a meteorraj aktivitása 
ugyanis nagyon kiszámíthatatlan 
– tette hozzá Nagy István –, volt 

már rá példa, hogy előrejeleztek 
egy kitörést, de az elmaradt.

Ha szerencsénk lesz, látványos 
égi jelenségnek lehetünk szemta-
núi, Nagy István szerint óránként 
100–400 meteorit lesz megfigyel-
hető. Semmiféle felszerelés nem 
kell majd hozzá, szabad szemmel 
lesz a legélvezhetőbb a látvány. 
Jó minél sötétebb helyről – ha 
lehet, a kivilágított városokon 
kívül, a természetben, fekve fi-
gyelni a hulló csillagokat, de 
számítani kell arra, hogy zavaró 
lehet az elég nagy fázisban lévő 
Hold fénye, és a meteorológiai 
előrejelzések sem jósolnak fel-
hőtlen égboltot. A szakemberek 
ennek ellenére azt tanácsolják, 
aki teheti, menjen a szabadba, 
kövesse a jelenséget, mert ritka 
élményben lehet része. 

Az Erdélyi Magyar Csillagá-
szati Egyesület az estére várható 
égi jelenségről szombat délelőtt 
11 órától előadást is szervez a 
Sapientia egyetemen, ahol képe-
ket is vetítenek a Drakonidákról, 
este pedig a Madarasi-Hargitára 
vonulnak ki megfigyelni a nem 
mindennapi jelenséget.

Lőrincz Barnabás, az egye-
sület elnöke hangsúlyozta: Aki 
szeretne velünk tartani, jöhet. 
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Látványos csillaghullás várható 


