
Rövidítések: v= vizuá lis rródszer, r= rész le tra jz , f= fo tó, pr= projekciós 
módszer, tá= táblázatos adatok, j= jegyzet, AA= aktív terü le t, MDF= átlagos 
napi gyakoriság, PU= penumbra, U= umbra, CM= centrálmeridián.

Ebben a hónapban is  magas vo lt a napaktivitás, talán magasabb is , mint a 
táblázatban itbgadott érték, mivel a rutinosabb észlelők kb. 30%-kal több 
fo lto t  vesznek észre. (Néhány szakember véleménye szerint az ak tiv itás i 
maximum még mindig nem következett be, kb. egy év múlva várható, tehát igen 
elhúzódik.)

Négy nagyobb fo ltcsoport lá tszott; a legtöbb csoportot 8-án, 14-én, 
20-án és 25- í észleltük 10— 11 AA-val, a legkevesebbet 2-án, 5-én, 7-én, 
18-án és 27-én 5 AA-val. A csoportok kb. fe le  A—B típusú, élettartamuk 
1— 4 nap.

1-jén kel egy G típusú AA. 4-én kisebb, G típusú, bizonytalan határú 
PU-val és sok U-val. 6-ára robbanásszerűen átalakul H típusú csoporttá 
(5-én vo lt a CM-en -8 -on ). Lábnyom alakú, Ny-i felében három U, köztük a 
PU-han öböl, a K-i "saroknál" is egy bonyolultabb U. A PU mérete ekkor kb. 
60x100 ezer km. 8-áig még k ics it növekszik mérete, az U-szám fe lé re  
csökken. A legnagyobb U-méret 16 ezer km. 9-én szerkezete igen kusza. 11-én 
nyugszik, változatlan méret m ellett (1— 2. ra jz ).

A következő szabadszemes fo lt  5~én kel 30°-os szélességen. Ovális alakú, 
két U-val. A lig  vá ltozik , 9-én a PU 60x56 ezer km-es, a nagyobb, D-i U 
mérete 16x28 ezer km. 11/12-én van a CM-en, kb. 17-én nyugszik. Ez vo lt 
első visszatérése, előzőleg ápr. 13-án vo lt a CM-en, szerkezete hasonló 
v o lt , mérete viszont kisebb. Rotációs ideje a magas szélesség miatt hosszú,
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29 nap (3- ra jz ). Ezt a nagy fo lto t  sok kisebb csoport követi, mindkét 
félgömbön.

15-én kel 11°-on egy G típusú AA; 19-én három fo ltb ó l á l l ,  20-án a 
CM-en, 23-án keletkezik még egy fo lt ,  mögötte -l4 °-on , 24-én a második fo lt  
elhal, 27-én nyugszik a negyedik fo lt  is .

22-én kel egy D típusú AA. 25-én is  szabályos D, a vezető PU nagyobb, 50 
ezer km-es, míg az AA hossza 100 ezer km. 26-án a két IjU csaknem összeér, 
szakadozott. Az U-k szabálytalanok. 28-án van a CM-en, 20°-on. 30-ára a 
vezető szétnyílik  V alakúra, az északi foltban egy hatalmas "fehér tó" 
keletkezik, vele érintkezik az U (Busa S ., regge l). Délutánra a tó helyén 
egy új U található (Iskum). 31-ére a két fé l  K-i csücske összeolvad (A— 5. 
ra jz ).

A hó e le j i  nagy fo lt  a hónap végén visszatér (26-án k e l). 30-án a PU 
szabálytalan, több kisebb U-t tartalmaz. Átmérője kb. 50 ezer km. Június 
1-jén van a CM-en -8 -on, azonos hosszúságon.

ISKUM JÓZSEF
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