
A megfigyelőhelyek -  hazai viszonyok között -  nagyon ideálisak 
voltak. Sülysáp Budapesthez való viszonylagos közelsége ellenére 
jó egű, a Mátrában pedig tökéletesek a "k ivilágítatlansági" v i 
szonyok, mégpedig rendeletileg, hiszen a piszkéstetői obszervató
rium munkáját zavarnák vele. Amire senki nem számított, különösen 
augusztus elejének zord volta  után, az az igen tartós derült, a 
hegyekben is meleg, nyári idő. A 11 éjszakából tizen lehetett 
észlelést fo lytatn i. A tábor végén egy hidegfront átvonulását 
követően pedig még az előzőknél is  tisztább idő köszöntött be, 
+676 határmagnitudóval -  egyben viharos s zé lle l és +6 C-kal.
Nem csoda, hogy a társaság nagyobb rész8 a legszebb éjszakát sá
torban tö ltö tte .

A meteorozás pergő stílusa / i l l .  maguk a meteorok/ valamennyi
ünk számára izgalmas sikerélményt je len tett. A maximum körüli é j
szakákon több igen fényes tűzgömb tűnt fe l ,  bevilágítva a tá jat, 
hatalmas nyomokat hagyva az égen. Sokuk percekig lá tszo tt, miköz
ben össze-vissza kanyargóit, sodródott. Az egyik legnagyobb szen
záció az aug. 11/12-én é j je l  Sülysápon a zenitben feltűnt -9*-10 
fényességű robbanó tűzgömb /lásd a rovatban/. Nyoma az első má
sodpercekben Jupiter fényességű kardként lebegett az égen. Elkép
zelhető, milyen hatást vá lto tt k i valamennyiünkből. Gyarmati Laci 
egy ideig a csapattal ''lelkesedett'1, majd nagy lé lek je len lé tte l 
irányba á ll íto t ta  fényképezőgépét. így készült egy, a szakirányú 
irodalomban is ritkának tekinthető fe lvé te l a nyom vonulásáról, 
alakváltozásairól.

Az utóbbi néhány sorral kedvet kívántunk csinálni azoknak, 
akik nem részesülhettek a Perseidák és a tábor élményében. Össze
jöveteleink fő  cé lja  a komoly csoportos megfigyelőmunka, hiszen 
ilyen je llegű  eredményeket egyetlen más /műszeres/ meteorészlelő— 
s i módszer sem ad. A jövőben is  igyekszünk minél pontosabbá, reá
lisabbá tenni adatainkat -  akár újabb módszerek kipróbálásával -, 
i l l .  a teleszkópikus meteormegfigyeiés nagyarányú fe jlesztését 
tervezzük. 1986-ban a jó  holdfázis ismét lehetővé teszi a Perse
idák megfigyelését, a P ’ 86 időpontja alőreláthatólag: 1986. 
augusztus 8-17.
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|| BERKÓ EÉNYESSÉGSTATISZTIKÁJA

Berkó Ernő /Orosháza/ az 1982- 
1984 között végzett /elsősorban 
nyári/ meteoradataiból fényesség 
szerin ti összesítést készített.
A 3 év a la tt megfigyelt 1670 me
teor eloszlását grafikonon mutat
juk be. Az adatokból az átlagfé
nyességre kapott érték: 2/77
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^  PIHENŐ MQNOCEROTIDÁK ?

Az 1038 és 1099 közötti évekből fennmaradt feljegyzések sze
rin t a december 6-18. közötti időszakban 14 esetben jegygztek 
f e l  igen fényes tűzgömböt, amelyek mindannyian az RA 103° D +26° 
radiánsból jelentkeztek. Ezeket a meteorokat többen a Geminidák 
egy korai jelentkezésének tartják, bár ezek a je len legi ismere
teink szerint 1862 e lő tt nem voltak aktívak. Valószínűnek tűnik 
azonban, hogy a ma nagyon gyenge december 11 - i  maximummal ren
delkező Monocerotida-raj tűzgömbjeit láthatták eleink.

Ez a raj a meglehetősen ismeretlen 1917 I .  P/Mellish üstö
kössel á l l  kapcsolatban, mely ezidáig csak egyetlen esetben tért 
vissza. A Mono c erő tida-^íramlat valószínűleg nagyon lassan fe j lő 
dik. Szerkezetét nézve meglehetősen f ia ta l lehet, a legtöbb ra j- 
tag egy kupacban tömörülhet, hasonlóan a Leonidákhoz. Egy másik 
magyarázat szerint a bolygóperturbációk miatt ma a rajnak kevés
bé sűrű régióját s ze li át Földünk.

A kutatók az 1647 e lő tt i adatok ismeretében dolgoztak, továb
bi tűzgömbök figyelembe vétele módosíthatja a Monocerőtidákról 
alkotott képet.
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DRAG ONI DÁK ’ 85

Október 8-án Japánban többen is  eredményesen figye lték  meg a 
-Draconidák hullását. Y. Yabu a következő db/h-értékekről szá
molt be: 9:40 ÜT -  200 db, 10:00 UT -  100 db és 11:00 UT -
-  10 db /nyilván ZHR-értékekről van szó/. K. Watanabe és
K. Nose 10:40-11:40 UT között 83 db, jórészt 4-5 -s meteort lá 
to tt, ami 200-as ZHR-nek fe le l  meg. Y. Takenchi 10:00 UT körül 
14 perc a latt 39 meteort lá to tt.

K. Nagasawa és Y. Kozai adatai szerint a meteorzápor az esti 
szürkületben, 08:40 UT-kor kezdődött, és 08:45 tetőzött 2-300 
darabos óránkénti értékkel. A raj 08:45-ig vo lt észlelhető.

Jonh Bortle /U8A/ szintén figyelemre méltó aktivitásról szá
molt be. A meteorok 08:33 UT-kor kezdtek potyogni, a 08:42 UT- 
ve l végződő óra ZHR-je 44 vo lt. A megfigyeléseket az egyre v ilá 
gosodó hajnali égen végezte.

/IAU Circular 4120,4124/
A Giacobini-Zinner üstökössel kapcsolatos raj id e i éles, vár

hatóan nagy maximumát előrejelezték /lásd Meteor *85/9. szám/. 
Európából ''-nézve" a je lz e t t  időpont sajnos nappalra esett. Pe
dig sokan készültek az észlelésre. A szlovák amatőrök egy három
hetes /Orionida-/tábort rendeztek -  részben a Giacobinidák kedvé
ért. Hazai észlelőink is  készültek a munkára, de a borult idő 
megakadályozta az észlelést. Ondrejovban azonban rögzítették a 
meteorzáport a Csehszlovák Tudományos Akadémia csillagászai -
-  az időjárástól, és világosságtól függetlenül dolgozó meteor
radarral.

/A rövidhíreket Mizser A tt ila  á l l íto t ta  össze./
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