
MEGFIGYELŐK ROVATA

Busa Sándor /Harkakötöny/
Farkas László /Budapest/
Fazakas József /Budapest/ 
Fábián Zsolt /Budapest/
Fodor Antal /Sülysáp/
Dr. Prehoffer Slemér /Budapest/ 
Ravasz Bálint /Gyopárosfürdő/ 
Sipos László /Dusnok/
Vadász Sándor /Budapest/

A havi aktivitás kissé emelkedett, de a 21. ciklus még a 
leszá lló  ágban van. Továbbra is  a déli félgömb az aktívabb, a 
csoportok élettartama -  egy k ivételével -  egy rotáció körüli.
A hó elején két aA lá tszott 15° szélességen, közepén 10°-on,' a 
végén 3 -on, ez utóbbi csaknem szabadszemes v o lt . A légkör az 
észlelések többségében párás, nyugtalan vo lt, és ez meglátszott 
a megfigyeléseken.

Elsején látható a GM-tői Ny-ra -15°-on egy bipolár pórus, 
mely 3-án 11 pórus láncolatává fe jlőd ik . Az egyik nagyobb pórus 
körül PU-árnyék jelen ik  meg, de nem fe jlőd ik  ki. 4-én az egész 
csoport eltűnik. Még szintén elsején, az előző csoporttal azonos 
hosszúságon, + l6°-on halvány PU-jú D-típusú AA fe jlőd ik  k i. Szer
kezet nem változik, 4-7. között nincs róla észlelés.

10-én egy új ÂA jelen ik  meg -10° -on a K -i peremen, I-típusú.
12 -gn további két csoport pórusai alakulnak ki a fo l t  fe le t t  
-13 és -15 -on rövid élettartammal. A CM környékén /14-én/ vala
mennyi elhal — az I-típusú is , amely visszatérő vo lt, előzőleg 
január 18/19-én vo lt a CM-en -Í0°-on. A következő észlelés 19-én 
egy bipolárt mutat a CM-en -10 -on, bizonytalan ?U-kkal. 21-én 
monopolár pórus, kb. 22-én elhal.

19-én kel a peremen egy nagyméretű umbra, d9 Pü nem látható. 
20-án a vezető körül halvány, de határozott PU látható, a követő 
rész sok pórust és "félárnyékot” tartalmaz 21-én. 23-ra a követő 
fo l t  igen változatos intenzításkülönbségeket mutat, a Pü halvány 
szélű, beljebb sűrű apró ^-kkai és fényesebb pamacsokkal /Sipos 
L./. 25-én van a CM-en +3 -on, mérete csökken, 23-án még látható 
a nyugati peremen.
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