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lag egész Európa felett de
rült volt az ég, s ez szinte 
minden ország amatőrcsillagá
szait arra csábította, hogy a 
teljes holdfogyatkozást minél 
eredményesebben figyeljék meg 
Az elmúlt hónapokban külön
böző kiadványokban számos 
megfigyelési beszámoló és 
összefoglaló jelent meg. Most 
ezekből közlünk egy rövid 
összeállítást.

A szomszédos Ausztriában a 
megfigyelők többsége csopor
tosan dolgozott. A fotografi- 
kus megfigyelések mellett a 
Dánjon-skálán való sötétedés- 
fokozati becslést részesítet
ték előnyben. A becslések át
lagértéke 2,5; míg a Hold to
talitás alatti összfényessége 
-2,2 volt.

Az NDK-ban végzett észle
lések összefoglalója alapján 
a sötétedésfokozatok a Danjon 
skálán 2 és 3 között voltak, 
s biztosan észleltek egy sö
tét részt a földárnyék cent
rumában. Az umbra vörösesbar
nának tűnt.

Hollandiában - bár az ég 
eléggé párás volt - nagyszámú 
kráterkontaktusmérést végez
tek. Egy Antwerpenben dolgozó 
négytagú csoport Peter Van 
den Eynde vezetésével 98 krá
terkontaktust mért, melyek 
feldolgozása most van folya
matban.

Ann Schroyens irányítása 
mellett a Grombergenben lévő 
"Mira Bemutató Csillagvizsgá
ló" munkatársai statisztikai 
vizsgálatokat végeztek arra 
vonatkozóan, hogy laikusok 
mennyire megbízhatóan becsül
nek színt és Dánjon-intenzi- 
tást. A totalitás alatt 311

főt kértek meg sötétedési fo- 
kozatbecslésre. A megkérde
zettek 87%-a sötétnek mondta 
a fogyatkozást, 25%-uk 0,
62%-uk 1-es, míg a maradék
13% 2-4 közötti értéket jegy
zett fel. -A felmérés azt mu
tatta, hogy azok, akik eddig 
•még nem láttak teljes holdfo
gyatkozást, a sötétedési fo
kozatot tendenciózusan túlbe
csülték, valószínűleg azért, 
mert nem volt megfelelő ösz- 
szehasonlítási alapjuk.

Patrick Wils az 1975 no
vemberi és az 1978 szeptembe
ri holdfogyatkozásokat már 
szisztematikusan végigfényké
pezte. Ugyanazt a távcsövet, 
ugyanolyan filmet és ugyana
zokat az expozíciós időket 
alkalmazva dolgozott a mosta
ni jelenségnél is. A képeket 
összehasonlítva megállapítot
ta, hogy jelen fogyatkozás az 
1975 novemberivel volt inkább 
összehasonlítható. Danjon- 
becslése 2-3, míg összfényes- 
ségbecslése 0-1 magnitúdó 
volt.

Finnországban az Ursa há
lózat tagjai szinte az egész 
országban észleltek, elsősor
ban szintén a Dánjon-becslé- 
sekre koncentrálva. A finn 
asztrofotós hagyományoknak 

megfelelően remek felvételso
rozatokat készítettek, főleg 
okulárprojekciós módszerrel. 
Pontos kontaktus- és kráter- 
kontaktus méréseket végeztek. 
Dánjon-becsléseik általában a 
.2-3 érték között mozogtak.

Belgiumban az amatőrök egy 
csoportja - a párás, részben 
felhős égbolt miatt - 9500 m 
magasságból egy magánrepülő
gép fedélzetéről észlelt. Kü
lönösen érdekesnek találták, 
hogy az alattuk lévő földi 
alakzatok (már amennyire meg
figyelhetők voltak) mennyire 
eltérő megvilágítást kaptak a 
fogyatkozás ideje alatt és 
azon kívül. A fogyatkozást 
nagyon sötétnek találták, át-
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