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túlbecslésük azonban -  ha későbbi munkánkkal összevetik -  esetleg 
nem használ a magyar amatőrmozgalom külföldi hírének.

Mivel az idő sürget, kérünk minden érdeklődőt, postafordultá
val küldje vissza a kitöltött jelentkezési lapot a következd 
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1985. március 31.
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Meteoros rövidhírek
O A Geminidákról

A Geminida-meteorraj maximuma mostanában következhet be 
K. Fox, I .  Williams, D. Hughes szerint. 2022-ig a raj fokoza
tosan gyengülni fog, a jelenlegi aktivitás egynegyedéig, ugyan- 
sikkor a maximum időszaka szélesedik.
/MNRAS -  Monthly Notices of Royal Astronomical Society V, 205/ 

O  A Geminidák története
A Workgroepnieuws-ban Paul Roggemans alaposan megvizsgálta 

a Geminidák és a vele szoros kapcsolatban álló 1983 TB kis
bolygó kapcsolatát. Az Ukkeli Királyi Obszervatóriumban,/Bel- 
gium/ ta lá lt korai Geminida-feljegyzéseket átnézve 14 Ázsiá
ban észlelt, valószínűleg Geminida-tűzgömb leírását találta  
az iez. 1039-1099 közötti időszakból. Ms meteorhullások le í 
rása is előkerült, pl. 1830. dec.l2/l3-án Heiligenstadtban, 
vagy 1833. dec. 11/12-én Pármában /Olaszország/, ahol 40 tűz
gömböt figyeltek meg. 1836. dec. 12-én Bunzlauban és 1847. 
dec. 8/9-én Achenben is történtek feljegyzések, ezek a le írá 
sok azonban nem sorolhatók egyértelműen a rajhoz. A többiről 
Roggemans ezt ír ja : "Nem hullott sok meteor, de a radiáns 
könnyen azonosítható volt."
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Két tektitet találtak kőzetbe ágyazva Ausztráliában. Az egyi
ket szilikátos rétegben le lték  Davis Creek közelében /29° 26'S, 
122° 04* E/, míg a másikat Kambaldában, St. íves Causway-ben 
/31° 19' S, 121° 45* B/. Bddig mindössze 3 ilyen meteoritet 
találtak sziklába ágyazva, a mostani leletek kora a fe lté te le -  
zések szerint 700 ezer év. /Heteorities Tol. 19. No. 2./

O löbb a kozmikus por
A sarki jégtakaró legutóbbi vizsgálata azt mutatta, hogy az 

utóbbi jégkorszak vége egybeesett a naprendszerbeli kozmikus 
por mennyiségének jelentős növekedésével.

/Meteoritics Vol. 18. No. 4,/

A glassfordi anomália
— egy feltételezett meteoritbecsapódás Közép-lllinoisban

A glassfordi anomália kb. 12 mérföldre délnyugatra található 
Peoriától. Mielőtt valaki fe l akarná keresni a környéket, meg
jegyezzük, hogy a jelenségnek semmiféle je le , kráterszerú bemé
lyedése nincs.

Az it t  ta lá lt kőzettani szerkezetet a meteoritbecsapódások kö
vetkeztében kialakultak közé sorolják. Buschback és Ryan voltak 
az első kutatók, akik jelezték, hogy fúrásaik alapján a felszín  
alatt a lig  300 m-rel egy dómszerű, rétegződést találtak. Ezt meg
gyűrt rétegek jellemzik, és a középső kiemelkedésben összetört 
/breccsásodott/ kőzeteket találtak /Bulletin of the American 
Association of Petroleum Geologists V. 47.» 1963. dec./.

Az ilyen dómszerű szerkezetekben -  találó elnevezéssel: asz- 
troblémákban -  a középső csúcs a becsapódást elszenvedő anyag 
rugalmas alakváltozása következtében emelkedik vissza /vö. la s s i - 
tott vízcsepp-felvételek!/. Az ütközés következtében a szikla 
összenyomódott, majd kezdte visszanyerni alakját. Bz a visszae- 
melkedés a deformált terület közepére koncentrálódott, míg a szé
lek benyomódva maradtak.
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