
A láthatatlan halók mérete
Az elmúlt években számos próbálkozás 
történt a galaxisokat övező láthatatlan 
halok méretének és tömegének meghatá
rozására. Philippe Fischer (University of 
Michigan) és kollégái a Sloan Digital Sky 
Survey új-mexikói 2,5 m-es teleszkópjá
val a Virgo és a Serpens csillagkép terü
letén 225 négyzetfoknyi égrészt vizsgál
tak át. A közel 30 ezer előtérgalaxis mö
gött látszódó távolabbi csillagvárosok 
megjelenését tanulmányozták, amiből az 
előtérgalaxisok fényeltérítő (gravitációs 
lencse) hatását és ez alapján azok tömeg
eloszlását vizsgálták. A modellszámítá
sok alapján a láthatatlan tömegből álló 
halók átlagosan 1 millió fényév körüli, 
vagy annál valamivel nagyobb sugarúak 
és 1012 naptömegűek lehetnek.

A megfigyelésekből készült modell, melyben 
a kisebb pálcák galaxisok, a hosszabb, 

összekapcsolódó szálak pedig a láthatatlan 
tömeg koncentrációi

Yannick Mellier (Paris Observatory) 
tizenhárom, különböző kutatási területe
ken dolgozó szakembert gyűjtött össze a 
láthatatlan tömeg térbeli eloszlásának 
vizsgálatára. A csoport a 3,6 m-es kana- 
dai-francia-hawaii teleszkóppal a 
Mauna Keáról 200 ezer galaxist örökített 
meg, az égboltnak egy két négyzetfokos 
területén. A fenti kutatókhoz hasonlóan 
ők is a távolabbi csillagvárosok fényére 
kifejtett gravitációs lencsehatásból pró
bálták az előtérben lévő láthatatlan tö
meg eloszlását meghatározni. Az ered
mény, mint azt a mellékelt ábra is mu
tatja, igen érdekes. A hosszabb, össze
kapcsolódó szálak a láthatatlan tömeg 
koncentrációi, míg a kisebb pálcák egyes 
megfigyelt galaxisok helyzetét mutatják. 
A modellezés szerint a láthatatlan tömeg 
egymáshoz kapcsolódó szálas megjele
nésű szerkezeteket alkot, amihez hasonló 
formákat számos kozmológiai modell
ben, és a Világegyetem nagyléptékű 
szerkezetében is felismerhetünk. (Sky 
and T e l 200013 — Kru)

A Merkúr légköre
T. A. Bida, R. M. Killen és T. H. Morgan 
a Keck I teleszkóppal 1998-ban közel 
húsz alkalommal vizsgálták a Merkúrt. 
A Nagy Felbontású Echelle Spektromé
terrel a bolygó légkörét tanulmányozták. 
Az így felvett színképben a földi atmosz
féra nyomainak és a Merkúrról vissza
vert kontinuumnak a levonása után ma
radt emissziós vonalak közt sikerült a 
kálcium I vonalát azonosítani. A spekt
rum vizsgálata alapján a Ca atomok átla
gosan 2,2 km/s-os sebességgel mozog
tak, ami kisebb a Merkúron érvényes 4,2 
km/s-os szökési sebességnél. A Ca el
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oszlása a felszín feletti magassággal vál
tozott, és a poláris területek felett, vala
mint az antiszoláris irányban sűrűsödött 
— elhelyezkedését talán a bolygó mág
neses tere is befolyásolja. A nátrium és a 
kálium mellett ez a harmadik azonosított 
elem a bolygó ritka légkörében. Eredete 
egyelőre tisztázatlan, feltehetőleg a fel
színről szabadul fel az erős ionbombázás 
hatására. (Nature 2000/3/9 — Kru)

Bolygók az „Orionban”?
Dr. Philip Lucas (University of 
Hertfordshire) és Dr. Patrick Roche 
(University of Oxford) vezetésével szé
leskörű kutatóprogram indult az Orion- 
köd térségében lévő barna törpék és 
esetleges bolygók keresésére. A hawaii 
UKIRT (United Kingdom Infrared 
Telescope) segítségével az infravörös 
tartományban vizsgálták a Trapézium- 
aszterizmus környékét. Az eredmény 
mintegy száz feltételezett barna törpe és 
13 bolygószerű égitest felfedezése. A 
bolygó/barna törpe besorolás természe
tesen nézőpont kérdése. A barna törpék 
felső tömeghatárának általánosan elfo
gadott értéke 8% naptömeg. Az alsó ha
tárnak sokan az 1,3% naptömeget tekin
tik, mivel efelett egy rövid ideig 
deutériummagok fúziójával még energi
át tud termelni az égitest. Ennél kisebb 
tömeg esetén tekinthetjük bolygónak az 
objektumot. A felméréssel 13 darab 13 
jupitertömegnél könnyebb bolygót ta
láltak, közülük a legkönnyebb 8 jupiter
tömegnél is kisebb volt. Koruk mindösz- 
sze egymillió év lehet, és a kialakulásuk 
után visszamaradt hő kisugárzása révén 
sikerült észrevenni őket. A felfedezésben 
a legfurcsább az, hogy nem keringenek 
egyetlen csillag körül sem, azaz a csil
lagközi térben mozognak. A további 
kutatás segítségével pontosabb becslést 
kaphatunk számukra. Az eddigi ered
mények alapján nagyságrendileg leg
alább annyi barna törpe és bolygó van a 
vizsgált térségben, mint ahány csillag. 
(Sky and Tel. 2000/3 — Kru)

A CGRO program vége
A Compton Gammasugár Obszervatóri
umot (Compton Gamma Ray Observa
tory) 1991 áprilisában állította földkörüli 
pályára az Atlantis űrrepülőgép. A 
gammafelvillanások felderítésében úttö
rő munkát végző űreszközt eredetileg 5 
éves időtartamra tervezték, azonban 
működése kilenc éve során mintegy 2500 
gammafelvillanást regisztrált, és több 
mint 400 új gammaforrást fedezett fel. 
Ezzel megtízszerezte az ismert források 
számát.

1999 végén három giroszkópja közül az 
egyik felmondta a szolgálatot. Ha a ma
radék kettő közül még egy elromlik — 
amire 10% esély van a következő három 
évben — problematikus lesz helyzetének 
kontrollálása. Mivel egy igen nagy, 17 
tonnás berendezéssel van dolgunk, ha a 
légkörbe belépne, több darabja becsa
pódna és károkat okozna. Ez két módon 
előzhető meg. Az egyik lehetőség az, 
hogy a CGRO-t még a giroszkóp tönk
remenetele előtt, megfelelő helyen és 
időpontban vissza kell irányítani a lég
körbe, vagy pedig igen nagy költséggel 
visszahozni a Földre. Természetesen az 
első lehetőség mellett döntöttek, így a 
tervek szerint a CGRO négy fékezési 
manőver után 2000. június 3-án fog be
lépni a légkörbe a Csendes-óceán meg
határozott területe fölött. A darabok egy 
30x1700 km-es területen fognak a ten
gerbe hullani. (Sky and Tel. 2000/3 — 
Kru)
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A CGRO program egyik fontos ered
ménye a Tejútrendszer fősíkjába eső 
gammaforrások csoportjának a felfede
zése. Mintegy 170 olyan sugárforrás ta
lálható itt, melyek anyaobjektumait 
semmilyen más hullámhosszakon nem 
sikerült kimutatni. N. Gehrels (NASA) és 
kollégái mintegy 20 olyan halványabb 
sugárforrást határoltak be a zónában, 
melyek nem esnek közvetlenül a fősíkba, 
hanem főleg közepes galaktikus széles
ségen, de maximum 30 fokon helyez
kednek el. Míg a fősíkban lévő források 
nagyobb energiájúak (100 MeV felettiek), 
addig itt kisebb energiák jellemzők. Ezek 
a sugárforrások feltehetőleg a Gould- 
övhöz tartoznak. Ez a zóna a galaktikus 
egyenlítővel kb. 20 fokos szöget bezáró, 
mintegy 1000 fényév sugarú gyűrű, me
lyet 30-40 millió éve több szupernóva
robbanás, és/vagy a fősíkba bezuhanó 
gázfelhő(k) hoztak létre. Sok molekula- 
felhőt és táguló csillagközi gázt tartal
maz, középpontja igen gazdag O és B 
csillagokban. A feltételezett gammafor
rások között szerepelnek az itt található 
szupernóva-maradványok, nagy energi
ájú csillagszelek, pulzárok, esetleg koz
mikus sugarakkal kölcsönható molekula
felhők. (Nature 2000/3/23 — Kru)

A Yukon-meteorit
2000. január 18-án, kora reggel tűzgömb 
robbant fel a nyugat-kanadai Yukon 
tartomány felett. Az eredetileg kb. 50 
tonnás testből több meteoritot is megta
láltak, összesen kb. egy kilogrammot si
került begyűjteni. A havas vidékre hul
lott darabokat hidegen és elzárva tartot
ták, míg megfelelő szakemberek kezébe 
nem kerültek. Mindezzel sikerült a me- 
teoritban lévő szerves anyagok és illők 
eltávozását minimálisra csökkenteni. A 
meteorit különlegessége, hogy a szenes 
kondritok közé tartozik. Ezek viszonylag 
ritkán érik el a felszínt, mivel igen poró
zusak, valamint ha már lehullottak, 
könnyen elmállanak. A Naprendszer 
kutatása szempontjából azonban a leg

fontosabbak, mivel a meteoritok közt 
ezek állnak legközelebb az ősi Naprend
szer primitív összetételéhez. A Yukon 
meteorit a következő években a kutatók 
fontos célpontja lesz, jelentőségét az 
1969-ben Ausztráliában hullott 
Murchinson- és az új-mexikói Allende- 
meteorithoz hasonlítják. (Sky and Tel, 
2000/3 — Kru)

Cseréljünk meteoritot!
A bolygók közötti anyagcsere lehetősége 
csak az elmúlt években kapott jelentő
sebb visszhangot. A téma elsősorban az 
ún. pánspermia elmélet miatt jelentős, 
mely szerint a bolygókra, egy más égi
testen kialakult életformák is eljuthatnak 
meteoritok formájában. Curt Milei- 
kowsky (Royal Institute of Technology, 
Svédország) vezetésével egy tíz fős nem
zetközi kutatócsoport ilyen események 
elméleti lehetőségét vizsgálta. Becslésük 
alapján több milliárd marsmeteorit hull
hatott bolygónk felszínére a Naprend
szer életének első néhány 100 millió évé
ben. Földünk erősebb gravitációs tere vi
szont egyoldalúvá tette ezt az anyagcse
rét, a Földről a Marsra a fenti mennyi
ségnek csak kb. 5%-a juthatott el meteo
ritok formájában. Számításaik alapján 
nagyon kicsi a valószínűsége annak, 
hogy valamelyik bolygó felszínéből ki
robbant test a Naprendszert is elhagy
hatta volna. (Sky and Tel. 2000/5 — Kru)
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Erős meteorbombázás?
Timothy S. Culler (University of 
California, Berkeley) és munkatársai 155 
apró, a Holdról származó üveggömb ar
gon izotóp tartalmát vizsgálták. Ezek az 
apró szemcsék a becsapódások pillana
tában kirepülő kőzetolvadékból kelet
keztek. A vákuumban gyorsan lehűlt az 
anyaguk és amorf, ún. üveges szövetet 
vett fel. Eredményeik alapján az 500-600 
millió évvel ezelőtti értéHrez képest a 
becsapódási gyakoriságok megnégysze
reződtek a Hold és így a Föld térségében 
is. A jelenség oka egyelőre ismeretlen, 
megerősítése további vizsgálatot igényel.

Mindazonáltal vannak más elméletek 
is, melyek szerint a Föld és a Hold bom
bázási rátája növekedett az elmúlt egy- 
milliárd évben. Akadnak olyanok is, akik 
lehetségesnek tartják, hogy az így érkező 
szerves anyag mennyiségének megemel
kedése közreműködött a földi élet kb. 
500 millió éve induló felvirágzásában. A 
biológusok többsége azonban nem osztja 
ezt a nézetet. A mellékelt felvételen egy 
0,25 mm-es üveges szemcse látható az 
Apollo-11 expedíció kőzetmintájából. 
(Sky and Tel. 200013 — Km)

Villámlás a Jupiteren
Régóta tudjuk, hogy a Jupiter heves lég
köri folyamatainak egyik hajtómotorja a 
bolygó belső hője. Az viszont nem ismert 
pontosan, hogy ez a hő miként alakul át 
szelekké, mozgási energiává, és hogyan 
módosítja a légköri folyamatokat. Peter J. 
Gierasch (Cornell University) és Andrett 
P. Ingersoll (Caltech) a Galileo-szonda 
felvételei segítségével viharokat tanul
mányozott a Jupiter légkörében, a Déli 
Egyenlítői Sávban (SEB). A belső hő ha
tására felemelkedő konvektív légtöme
gekben erős villámtevékenység történik. 
Becslésük alapján a villámlások a Jupiter 
légkörébe 10í5 W energiát pumpálva a 
belső hőnek mintegy 60%-át adják át az 
atmoszférának. Villámlás elsősorban a 
sötét sávokban történik, ami alátámaszt
ja, hogy ott feláramlás és valószínűleg 
csapadék képződés is zajlik.

A villámlás nem csak hőt ad át a lég
körnek, hanem kémiai átalakulásokat is 
eredményez. A bolygó atmoszférájában 
átlagosan 20 olyan villámcsapás történik 
másodpercenként, melyek energiája kö
zel 100-szorosa a Földön megszokott 
villámokénak. A Hubble Űrteleszkóppal 
1993-ban a Jupiter légköréről ultraibolya 
spektrumot vettek fel. Eszerint túl sok az 
acetilén (C2H2) ahhoz, hogy az csak a 
napfény hatására fotodisszociáló metán
ból keletkezzen. (Sky and Tel. 2000/5 — 
Km)

Bolygó helyett csillag?
A Meteor 1998/7-8. számának 33. olda
lán számoltunk be a TMR-1C jelű égitest 
felfedezéséről. A HST-vel megtalált ob
jektum egy 450 fényévre lévő fiatal ket
tőscsillag közelében, a kettőstől kiinduló 
anyagnyúlvány folytatásának irányában 
helyezkedett el, 1500 Cs.E.-re a csilla
goktól. Ha a kettőssel azonos távolság
ban volna, akkor könnyen lehet, hogy a 
rendszerből kilökött óriásbolygót sike
rült megörökíteni. Az újabb eredmények 
azonban arra utalnak, hogy a bolygónak
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vélt égitest egy távolabbi, csak véletlenül 
az adott irányba látszó csillag lehet. A 10 
m-es Keck I távcsővel készült spektrum
felvétel alapján M4,5V típusú, 2700 °C- 
nál valamivel magasabb felszíni hőmér
sékletű vörös törpecsillag az égitest. (Sky 
and Tel. 2000/2 — Kru)

Extraszoláris Szaturnuszok
Geoffrey W. Marcy (University of Cali
fornia, Berkeley), R. Paul Butler (Car- 
nagie Institution of Washington) és 
Steven S. Vogt (Lick Observatory) a 
Szaturnusznál valamivel kisebb tömegű, 
Naprendszeren kívüli bolygókra akadtak 
a 10 m-es Keck I távcsővel készült spekt
rumfelvételeken. Az egyik objektum a 
7m-s, 117 fényévre lévő, Nap típusú 79 
Ceti (HD 16141) körül kering. Csillagát 
elliptikus pályáján 76 naponként járja kö
rül, átlagosan 0,35 Cs.E. távolságban — 
hasonlóan a mi Merkúrunkhoz. A másik 
bolygó a Monocerosban felkereshető 
8m-s HD 46375 körül mozog, de sokkal 
közelebb, 0,041 Cs.E.-re keringve mind
össze 3,024 nap alatt tesz meg egy teljes 
fordulatot — ez az eddig ismert legrövi
debb keringési idő az extraszoláris boly
gók között. Minimális tömegük 0,22 és 
0,25 jupitertömegnek adódott, ami kb. 
háromnegyede a Szaturnuszának. 
(NASA PRC00-01 — Kru)

A két új bolygó pályája

Fekete lyuk minden 
galaxisban?
A csillagászok régóta feltételezik, hogy 
minden normál, nem törpe galaxis cent
rumában óriás fekete lyuk lehet. Az 
American Astronomical Society januári 
ülésén néhány újabb eredmény látott 
napvilágot a témával kapcsolatban. A 
Tejútrendszerrel együtt ma már kb. ti
zenkét közeli galaxisnak ismerjük annyi
ra a központi régióját, hogy az ott talál
ható fekete lyukak tömegét meghatároz
hassuk. Az értékek 1,4 millió és 3,3 milli
árd naptömeg közé esnek.

Douglas Richstone (University of 
Michigan) bejelentése szerint három to
vábbi csillagváros mutatja a korábban 
feltételezett tendenciát: minél nehezebb a 
galaxis idős csillagokkal teli magja, annál 
nehezebb a központi fekete lyuk. Termé
szetesen akadnak érdekes kivételek is. 
Az M33 spirális galaxis esetében pl. ha 
van is központi fekete lyuk, annak töme
ge 50 ezer naptömegnél kisebb lehet. 
Andrew Wilson (University of Mary
land) és három kollégája a VLA telesz
kóppal 100 közeli galaxist vizsgáltak. 
Ezek legalább 30%-a mutatott olyan 
központi sűrűsödést, amely részben 
kvazárokra jellemző színképpel rendel
kezett. Ezek a haldokló kvazárok, vagy 
kvazármaradványok képviselhetik az 
összekötő láncszemet a kvazárok és a 
mai, csendes galaxisok között. Richard 
Mushotzky a Chandra röntgenteleszkóp 
eredményeiről számolt be. A Chandra 
által pontforrásokra felbontott diffúz 
röntgensugárzás egy része olyan objek
tumoktól ered, melyeket csak ebben a 
hullámhossz-tartományban sikerült azo
nosítani. Ezek rendkívül távoli kvazárok 
lehetnek. Az újabb eredmények fényé
ben egyre valószínűbb, hogy a központi 
fekete lyukak főszerepet játszottak a ga
laxisok kialakulásában, és születésük 
meg is előzte az adott csillagváros nagy 
részének összeállását. (Sky and Tel. 
2000/5 — Kru)
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NEAR, azaz NEAR-Shoemaker
A NEAR űrszondát, mely február 14-én 
állt az Erős kisbolygó körüli pályára, 
Eugene M. Shoemaker után NEAR- 
Shoemaker névre keresztelték át. A 
szonda március 3-tól 200 km távolságban 
keringett az Erős körül, 9 nap alatt téve 
meg egy teljes fordulatot. A keringési tá
volságot április 11-re 100 km-re csök
kentették, majd április 22-ére mindössze 
50 km-re, ahonnan magnetométerével és 
röntgen/gamma spektrométerével pon
tosabb méréseket végezhet. Az eddig 
szerzett adatok alapján az Erős tömege 
6,7xl0ls g, sűrűsége 2,7 g/cm3, felszínén 
Mg, Al, Si, Ca és Fe jelenlétét sikerült 
kimutatni. (Sky and Tel. 2000/3 — Kru)

A nyeregnek nevezett formáció DNy-i 
oldaláról, 201 km-ről készült felvétel szinte 

hemzseg a szikláktól

A Szem-köd
Az NGC 6751 az Aquila irányában, 6500 
fényév távolságban található, 0,8 fényév 
átmérőjű planetáris köd. A néhány ezer 
éves képződmény leginkább egy emberi 
szemre hasonlít. A mellékelt felvétel 
Arsen Hajian (U.S. Naval Observatory) 
vezetése alatt készült a HST WFPC-2 
kamerájával, 1998-ban. A ködösségben

egy külső, forró, gyűrű alakú szerkezet 
látszik, míg a központi csillagtól a gyűrű 
felé hidegebb gázanyagból álló sugarak 
mutatnak. A szerkezetek keletkezésére 
még nincs pontos magyarázat, de való
színűleg a 140 ezer fokos központi égi
test sugárnyomása vagy csillagszele 
hozza létre az elnyúlt alakokat. A köd 
becsült tágulási sebessége 40 km/s, így a 
HST felbontóképességével 2001-re már 
észrevehető lesz méretváltozása. (HST 
PR00-12 — Kru)

Ismét sarki fény látszott 
hazánkból!
Magyarország távol van a geomágneses 
pólustól és a sarki fények gyűrű alakú 
gyakorisági sávjától. Ezért északi fény 
vagy sarki fény ritkán látható. Kissé gya
koribb, ha a naptevékenység maximuma 
van. Az 1953-1963-ig tartó napfoltciklus
ban 10, az 1963-1975 közöttiben 1, az 
1975-1986 közöttiben 7, az 1986-1997 
közöttiben 13 éjjelen láttak sarki fényt 
hazánkból. Utoljára 1992. február 26/27- 
én tűnt fel ez a szép színjáték az északi 
égen.

Az 1997-es minimuma után a napte
vékenység egyre erősebb, maximumát 
2001-re várhatjuk, így egyre inkább re
mélhettük az új napciklus első sarki fé
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nyét. Ez 2000. április 6/7-én éjjel követ
kezett be. Több mint nyolc év szünet 
után ismét láthattunk sarki fényt Ma
gyarországról! A jelenség olyan erős 
volt, hogy még a fővárosból is jól lát
szott, még laikusok és utcai járókelők is 
felfigyeltek rá.

Az április 17-ig beérkezett megfigyelé
sek (Csilla-lista: 1654, 1655, 1657, 1658, 
1664) alapján a történtek jól rekonstruál
hatók. (Minden időadat UT-ben). Először 
egy rövidebb sarki fény volt 21 óra körül. 
Azután egy hosszabb, változékonyabb, 
erősebb sarki fény jelentkezett 23 és 1 óra 
között.

Kiss Szabolcs Tápiószecsőn 20:50- 
21:00 között a sötét, de felhőkkel nagy
részt fedett égen, talán a felhőrésekben 
egy vöröses-sárgás fénylést látott ponto
san észak felé. A fény 20 fok magasan 
mozdulatlanul állt, 5-10 fok széles, né
hány fok magas volt. Más színű volt, 
mint Budapest fényei.

Emesz Márton Pomázon 20:55-21:05 
között tiszta égen figyelhetett meg egy 
szokatlan fényt. Északi irányban látta a 
fényes, könnyen észrevehető, vörös szí
nű (nagyon kicsit narancs felé hajló) 
fénylést. A horizonttól 10 fokra volt a 
fény alja, a teteje 40 fokig ment fel, a 
szélessége 40 foknyi lehetett. A csillagok 
ebben a szép vörös fénylésben pislákol
tak. A sarki fény szélei beleolvadtak a 
sötét háttérbe. Mozgást, vibrálást nem 
mutatott.

Farkas Ernő Fótról 23 óra körül figyelt 
fel az erős sarki fényre, melyet egy órán 
keresztül látott a felhőtlen égen. Az 
egész északi égbolt vörösen fénylett. Bal
ra az Ursa Maior, jobbra a kelő Vega volt 
a fénylés határa, középen a Sarkcsillagig 
nyúlt fel. A fénylésben részletek vagy 
mozgás nem volt említhető. Arra is volt 
ideje, hogy elővegye fényképezőgépét és 
fényképezzen színes diára. Három fel
vétele is sikerült, a csillagok között lát
szik a vörös sarki fény.

Kádár Bálint és tőle függetlenül Mé
száros Ábel 0 óra körül vette észre Bu
dapest északnyugati részén, a Hűvös

völgy környékéről a nagyjából észak felé 
látszó furcsa fényt. Fehérben játszó vörös 
fényjelenség volt a felhőtlen égen. A vö
rös alapfény az utcai közvilágításon ke
resztül is feltűnt, benne függőleges fehér 
sávok látszottak. Egynegyed órán ke
resztül kifejezetten feltűnő volt, majd le
csökkent fénye, de még további fél óráig 
lehetett látni — vagy inkább sejteni — 
egészen 00:45-ig. Ilyen halványan le
fényképezni már nem tudták.

Pál Gábor Budapest keleti részén a 
Dózsa György úton 0 és 1 óra között fi
gyelt fel az éppen utcán tartózkodó járó
kelőkkel együtt az északi égen látszó fé
nyes, vöröses színű, látványos fényre. 
Benne fénysávok is voltak, amelyek 
mozgása is érezhető volt.

Dr. Zseli József Nagyvenyimből 0 és 1 
óra között csodálatos sarki fény jelensé
get figyelhetett meg. Az északi látóha
tártól a zenitig gyorsan változó, fantasz
tikus bíbor színekben pompázó jelenség 
volt. Időnként sávos szerkezetet muta
tott. A fénytüneményről sikerült fény- 
képfelvételt is készíteni.

Balogh Csaba és Pallagi Attila 
Hosszúhetény déli részéről 21 óra körül 
figyelt fel az északi irányból világító 
fényre. Jóval a Mecsek hegyei fölé tor
nyosult a halványvörös színű fény, mely 
30-40-50 fok széles volt. Negyedórányi 
fénylés után legyengült, de csaknem 22 
óráig még sejtették a felhőtlen égen.

Ezen az éjjelen a sarki fény világszerte 
erős volt és messze délre lehúzódott. Az 
Egyesült Államok keleti partján sokan 
láttak majdnem zenitig érő fényt. Euró
pában is feltűnő volt. Finnországban, 
Dél-Svédországban, Dániában, Hollan
diában, Németországban, Csehország
ban sokan figyeltek fel rá. A sarki fényt 
figyelő és a geomágneses aktivitást mérő 
NOAA műhold április 6/7-én az északi 
félteke felett valóban nagyon erős akti
vitást mutatott 16:58-04:24 UT között, 
ennek két legerősebb értéke 18:18 és 
01:00 UT-kor következett be (1. még: 
http://sec.noaa.gov/). (Ksz)
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