
Júniusi meteorrajok
Az alábbi két raj bemutatását az az aktualitás adja, hogy a Schwassmann-Wachmann 
3 üstökös jelenleg napközeiben tartózkodik és folytatódik darabolódása, ami még 
1995-ben kezdődött. Jelenleg nagyon sok apró üstökösmag figyelhető meg a pályáján, 
melyek nagy része már kisebb távcsővel is észlelhető (1. jelen számunk 
üstökösrovatát). A Tau Herculidák szülőégitestje a fenti üstökös és a továbbiakban az 
is kiderül, hogy valószínűleg közös az eredete a Júniusi Bootidákkal. A meteorobs 
listán megkérdezték, hogy lehetséges-e valamilyen kitörés amiatt, hogy darabokra 
szakadt, de a hozzáértők nem biztattak semmi jóval. Az üstökös messze van a Föld 
pályájától, és emiatt nem keresztezzük a porfelhőt. A jövőben azonban nagyobb a 
találkozás valószínűsége.

Tau Herculidák
A raj aktivitása május 19. és június 19. közé tehető, maximuma június 9-én van. Saj
nos idén ekkor éppen telehold lesz. A radiáns a RA= 236°, D= +41° koordinátájú te
rületen helyezkedik el. A rajtagok átlagos fényessége 4 magnitúdó körüli.

A raj felfedezése a szülőüstökös felfedezéséhez köthető. Utóbbit 1930. május 2-án 
fedezte fel A. Schwassmann és A.A. Wachmann (Hamburgi Obszervatórium) a 
kisbolygókereséshez használt fotólemezek átvizsgálásakor. A Tau Herculidák törté
nete rövid idő múlva a Kwasan Obszervatóriumban (Kiotó, Japán) folytatódott. Kio
tóban minden nap követték a Schwassmann-Wachmann 3-at, és néhány megfigyelt 
pozíció után Watanabe kiszámította az előzetes parabolikus pályát. Ebből a pályából 
Shibata egy radiánspontot feltételezett, és megjósolt egy hamarosan bekövetkező ki
törést.

Május 21-én éjszaka több japán észlelő, akiknek nagy része a Kwasan Obszervató
riumnál helyezkedett el, figyelte az eget az előre megjósolt időpontban. A megfigye
lések május 24-éig eredménytelenek voltak, amikor is egy figyelmes észlelő a Bootes 
környékén egy pontmeteort vett észre a RA= 230°, D= +48° pozícióban. Másnap este 
már számos meteort láttak az előző éjszakai helytől nem egészen 1 fokkal kissé kelet
re. Május 25-e után egy kis időre abbamaradt a raj megfigyelése, mert az üstökös sza
bad szemmel látszott május végéig, de június 3-án ismét tüzetesen vizsgálni kezdték 
a Tau Herculidákat, és találtak is egy radiánst az RA= 232°, D= +46° koordinátáknál.

Június 6-án és 7-én is folytatták a megfigyeléseket, de meglehetősen gyenge aktivi
tást tapasztaltak egészen 9-éig, amikor 1 óra alatt 59 db meteort észleltek. A megfi
gyelt meteorok nagy része halványabb volt 4 magnitúdónál. Ez az arány másnap este 
kissé növekedett, ekkor 30 perc alatt 36 meteort láttak. A rövidebb nyomú meteoro
kat felhasználva meghatározták a radiáns helyzetét: RA= 236°25, D= +41°5. 12-én és
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13-án ismét nagyon alacsony aktivitást tapasztaltak és a rajt utoljára június 19-én fi
gyelték meg az RA= 244?5, D= +39° radiánsból.

Bár a június első napjaiban bekövetkező lehetséges kitörést hírül adták a világ szá
mos újságjában, de Kaname Nakamura volt az egyetlen, aki erős aktivitást figyelt 
meg. Még Issei Yamamoto, a Kwasan Obszervatórium igazgatója is kiemelte, hogy 
„Nakamura volt az egyetlen megfigyelő a csillagvizsgáló személyzetéből".

Mindazonáltal Yamamoto rámutatott, hogy az RA= 237?5, D= +41° koordinátájú 
radiánst K. Siomi (Hukutiyama, Japán) június 12-13-án éjszakára határozta meg, ez
zel megerősítette a raj létét. A Brit Csillagászati Egyesület meteoros csoportjának 
tagjai nem jártak sikerrel: a fényes Hold június 5-én, 7-én és 9-én erősen zavarta a 
megfigyeléseiket. A fenti adatokból az következik, hogy a Tau Herculidáknak rend
kívül éles maximuma van, ráadásul nagyon halvány rajtagok alkotják az áramlatot.

Megkísérelték felkutatni a raj korábbi jelentkezéseit, de nem sok sikerrel jártak. 
John Koep és Philip Trudelle (Chippewa Falls, Wisconsin, USA) radiánsok sorozatát 
határozta meg 1916. május 22. és június 5. között. Egy további radiánsészlelés történt 
1918. június 3-7. között, amikor William F. Denning négy nagyon lassú Theta 
Coronidát látott az RA =230°, D= +34° radiánsból.

Az 1930-as évet követően a további megfigyelések eredménytelenek voltak. J.P.M. 
Prentice (Stowmarket, Anglia) május 20-án, 22-én, 23-án és 24-én észlelt. 11 óra 20 
perc észlelési idő alatt nem látott aktivitást. A megfigyelések alatt 6 magnitúdós csil
lagok is látszottak. Az üstökös későbbi napközelsége során sem tapasztaltak aktivi
tást. Aztán az 50-es évek elején a Harvard Meteor Project által használt fotografikus 
megfigyelések találtak néhány rajtagot.

Az első fotografikus Tau Herculidát 1963-ban találta meg Richard B. South worth és 
Gerald S. Hawkins, miközben átvizsgálták az 50-es évek adatait. Két meteort találtak, 
melyek pályája nagyon hasonló a Schwassmann-Wachmann 3 üstökös pályájához. 
További fotografikus rajtagokat azonosított Bertil-Anders Lindblad (Lund Obszer
vatórium, Svédország) 1971-ben a Harvard Meteor Project anyagában, összesen 14 
db-ot. Az átlagos pályaelemek jó egyezést mutatnak az üstökösével, így az üstökös- 
meteorraj kapcsolat nagyon valószínű.

A raj tagjainak utolsó széleskörű keresése 1974-ben következett K. Kono előrejelzé
se alapján. Az üstökös 1974 március közepén járt napközeiben, így Kono június 1- 
jére, az RA= 146°, D= +54° koordinátájú radiánst határozta meg. A Floridai Tűzgömb 
Hálózat tagjai 2 óra alatt mindössze 1 rajtagot láttak, bár a holdfény erősen zavarta a 
megfigyelést.

Az utóbbi évek megfigyelései alapján a raj nagyon gyenge aktivitást mutatott, ez 
maximumban is 1 meteort jelent óránként. Másrészt, amikor az üstökös napközeiben 
van, akkor a raj tevékenysége erősebbé válik. Az áramlat valószínűleg meglehetősen 
fiatal, mert csak így lehetséges olyan erős és éles maximum, ami 1930-ban és 1984-ben 
történt. Az 1916-os kitörés az üstökös perihélium-átmenete után 2 évvel következett 
be.

A fotografikus pályák alapján Ken Fox 1986-ban meghatározta a raj 1000 évvel ez
előtti és 1000 év múlva várható pályáját. Nagyon érdekes eredményt kapott: kb. 1000 
évvel ezelőtt a raj maximuma június közepén volt az RA= 220?6, D= +72°4 radiánsból 
kiindulva, 1000 év múlva pedig augusztus közepén lesz, a radiáns pozíciója pedig 
RA= 154?7, D= -29?4. További érdekesség a 950-es pálya és a Júniusi Bootidák jelen
legi pályája közötti hasonlóság. A Júniusi Bootidák a periodikus Pons-Winnecke-
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üstökössel van kapcsolatban. Talán a Júniusi Bootidák és a Pons-Winnecke-üstökös 
rokonságban lehet a Tau Herculidákkal és a Schwassmann-Wachmann 3 üstökössel.

Júniusi Bootidák
A raj jelenleg június 27. és július 5. között aktív, maximuma június 28-án van. Maxi
muma idején általában 1-2 meteort produkál óránként, de néha erős kitörés követke
zik be. Nagyon erős aktivitást figyeltek meg 1916-ban, és szintén jelentős tevékenysé
get mutatott 1921-ben és 1927-ben. Maximumkor a radiáns diffúz, valószínűleg na
gyobb, mint 5 fok átmérőjű. Átlagos pozíciója RA= 223°, D= +58°. A rajtagok általá
ban halványak, az átlagos fényesség 5 magnitúdó., bár néha fényesebb meteorok is 
rendszeresen előfordulnak.

A raj az 1916. június 28-án 
történt hirtelen kitörése miatt 
került a vizsgálódások kereszt
tüzébe. Angliai észlelők vették 
észre a napnyugta utáni erős 
meteortevékenységet. A legta
pasztaltabb megfigyelők között 
volt William F. Denning is. Bo
rult nap után napnyugtakor 
kezdett tisztulni az ég és helyi 
idő szerint 22:25-kor észrevette 
a nagy hullást. A meteorok a 
Bootes és Draco közötti terület
ről jöttek. A meteorok 
„mérsékelten lassúak voltak, 
sárgás-fehér nyomot hagytak, és 
nyomaik inkább rövidek voltak.
A meteorok közül több mutatott fényfelvillanást, ill. darabokra szakadt útja során".

Denning egy barátját hívta segíteni, hogy addig figyelje az eget, amíg ő rajzol. Haj
nal 01:15-kor véget ért a megfigyelés, mert felhők takarták el az eget, de ez nem volt 
gond, mert a kitörés éjfél előtt következett be. Megjegyezte, hogy a radiáns helyzetét 
lehetetlen volt pontosan meghatározni. A visszakövetett nyomvonalak egy kb. 12-15 
fok átmérőjű területet fedtek le. A fő radiáns szerinte az RA= 231°, D= +54° koordi
nátájú pontban lehet.

A megfigyelés után Denning arra gondolt, hogy a kitörés talán egy üstökösnek kö
szönhető. A pályák alapján a Pons-Winnecke periodikus üstököst találta a megfelelő 
jelöltnek, mely előző év szeptember 1-jén járt napközeiben. Bár az amerikai észlelők 
lemaradtak a kitörésről, de Charles P. Olivier (az Amerikai Meteoros Társaság igaz
gatója) arról számolt be, hogy észlelőik május, június és július folyamán az égbolt ha
sonló területéről jeleztek kisebb aktivitásokat.

1932-ben Franklin W. Smith foglalta össze egy munkájában a különböző észlelések 
során talált radiánsokat, és összehasonlította azokat a Pons-Winnecke-üstökös ada
taival. Franklin észrevette, hogy a Koep és Trudelle megfigyelési adataiból számított 
radiánsok a június 28-i radiáns felé mozognak. Smith azzal magyarázta a jelenséget, 
hogy „a meteorokat valamely szétszóró erő letérítette az üstökös közvetlen pályájá
ról".
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Valóban, a Jupiter nagy hatással volt az üstökös pályájára. A 20. század elejétől kb. 
1940-ig az üstökös tökéletes 2:1 rezonanciában volt a Jupiterrel. Emiatt az üstökös 
napközelpontjának távolsága gyorsan növekedett. Az üstökös 1819-ben történt felfe
dezésétől az 1869-es perihélium átmenetet követően napközelpontja 0,2 Csillagászati 
Egységre volt a Föld pályáján belül. A következő 46 év alatt a napközelpont gyorsan 
távolodott a Naptól és 1915-ben már csak 0,04 Csillagászati Egységre volt a Föld pá
lyájától. 1921-ben már a Föld pályáján kívül volt 0,03 Csillagászati Egységre, majd 
1964-ben ez az érték 0,22-re növekedett. Az üstökös pályája 1964 óta meglehetősen 
stabil maradt.

Az 1916 előtti megfigyelések kutatása során feltártak néhány érdekes adatot. „1860 
és 1861 június 30-án Mr. E. J. Lowe több meteort látott", írta Denning. 1899-ben 
Denning kiadta a „Meteorrajok és tűzgömbök radiánsainak általános katalógusa és a 
hullócsillagok megfigyelése több, mint egy helyről" című munkáját, melyben bemu
tatta a radiáns két korábbi észlelését. Az elsőt 1872. június 26. és július 11. között ész
lelték az Olasz Meteoros Egyesület tagjai. Denning megvizsgálta a rajzokat, és meg
határozta az RA= 216°, D= +47° koordinátájú radiánst 10 db meteor felhasználásával. 
A második radiánst Denning észlelte 1887. június 14-28. között. 4 db meteort látott az 
RA= 213°, D= +53° koordinátájú radiánsból. Ez utóbbi radiáns nagyon hasonlít az 
1916-oshoz.

1916-ot követően kettő figyelemre méltó, bár gyengébb kitörése volt a rajnak. 1921- 
ben az Egyesült Államokban és Angliában történt megfigyelések túlnyomóan gyenge 
tevékenységet mutattak, csak Robert M. Dole (Wilmington, Észak-Karolina) és 
Denning látott elég meteort ahhoz, hogy meg lehessen határozni a radiánst. Június 
29,17-kor Dole 7 rajzolt meteorja az RA= 213?6, D= +47?2 koordinátájú radiánsból ér
kezett, míg június 31,10-kor 8 db meteor érkezett az RA= 213?2, D= +47° pozícióból. 
Denning 7 db meteort rajzolt június 28-án, és az ő radiánsa az RA= 228°, D= +58° ko
ordinátákon helyezkedett el. De míg ezen észlelők alig gyűjtöttek adatot, addig július 
elején Kaname Nakamura (Kyoto, Japán) számos meteort jegyzett fel.

Nakamura június végén és július elején többször is kutatott a Pons-Winnecke me
teorjai után, de javarészt felhős volt az ég. Június 25-én kezdte megfigyeléseit, és 26- 
án látta meg az első meteort. 28-ig a meteorok száma növekedett, de a legmagasabb 
arány július 3-án jelentkezett, amikor 35 perc alatt 153 db meteort látott. Július 4-én 
felhős volt az ég, de 5-én 41 perc alatt még mindig 91 db meteort tudott megfigyelni. 
Összesen 9 napról szerzett elég adatot ahhoz, hogy meghatározhassa a radiánst, 
amely lassan délkelet felé mozgott. Június 28-án a radiáns pozíciója RA= 212°5, D= 
+49°, a maximumkor viszont RA= 212°, D= +47° volt. Nakamura radiánsai nagyon 
hasonlóak a Dole által meghatározottakhoz. (Nakamurát úgy jellemezték kortársai, 
hogy nagyon érzékeny volt a szeme.) Megfigyelései szerint az aktivitás kezdetén az 
átlagfényesség 5,4 magnitúdó volt, július 1-én 3,5-re fényesedett, a végére visszahal
ványult 4,5-5 magnitúdóra. Denning kételkedett Nakamura észleléseiben, hacsak 
nem volt képes meglátni a 6 vagy 7 magnitúdónál is halványabb meteorokat. 
Denning rossz előítéletei ellenére a következő visszatéréskor is érdekes jelenséget 
láttak a megfigyelők. 1927 június-júliusában orosz meteorészlelők Taskent mellett 
észleltek, és június 27-én 500-as ZHR-ről számoltak be. A vezetőjük, Vlagyimir A. 
Malcev beszámolója szerint a „meteorok 90%-a halványabb volt mint 5 magnitúdó, és 
így megfigyeléseink megerősítik az 1921-es japán észlelést". Bár az Egyesült Álla
mokban alacsonyabb volt az aktivitás, Dole 145 db meteort jegyzett fel június 26-30.
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között. Megjegyezte, hogy „sok fényes egyedi meteort láttam, de a legtöbbje halvány 
volt". Dole szerint a radiáns északkeletre mozgott, míg az oroszok és Nakamura 
1921-es észlelései délkeleti irányú sodródást mutatnak a radiáns mozgásában. Frank
lin Smith számításai szintén északkeleti irányú mozgást mutatnak. Nem könnyű 
megmagyarázni ezt az ellentmondást, de a meteorok halványsága és a radiáns diffúz 
volta lehet rá az egyik megoldás.

Az áramlat a 20-as évektől fogva egyre gyengült. 1968-ban Edward F. Turco azt ír
ta, hogy arány csak „3-5 db meteor volt óránként". David Swann (Dallas, Texas) 6 
éven át követte a rajt -  1964 és 1971 között -, de csak 2 db meteorról tudott beszá
molni óránként. Más amerikai észlelők is ehhez foghatóan alacsony arányban láttak 
meteorokat. A raj tevékenységét általában júniusra teszik, de az 1916-os földközelség 
miatt már május 19-én is meg lehetett figyelni rajtagokat. A június 28-i maximum so
rán a Föld egy sűrűbb, kicsi anyagfelhővel találkozik. Úgy tűnik, mintha egy gyűrű
ben összpontosulna az anyag, és a Föld jelenleg a gyűrű peremével találkozik. Egy 
másik elmélet rokonságot mutat a májusi-júniusi Tau Herculidákkal.

Bár a Júniusi Bootidákról mind vizuális, mind fotografikus megfigyelések léteznek, 
radarral még nem sikerült őket kimutatni. Az ausztrál és új-zélandi radarállomások 
túl délen vannak ahhoz, hogy biztosan ki lehessen mutatni jelentkezésüket. Egyetlen 
mérés készült az északi féltekéről. Sekanina egy rádiós projekt keretében kimutatott 
egy Júliusi Draconida rajt, mely július 1-jén és 2-án aktív az RA= 239?5, D= +68?8 ko
ordinátájú radiánsból. A radiáns meghatározása 5 rajtagon alapult.

A Júniusi Bootidák nagyon diffúz radiánsa valószínűleg a szülőüstökös heves tevé
kenysége miatt alakulhatott ki. A raj pályahajlása is jelentősen megváltozott a felfe
dezés óta. 1819-ben csak 10 fok volt a pályahajlás, míg jelenleg 22 fok. Sekanina 1969- 
ben június 2. és július 19. között 54 db meteort észlelt egy olyan radiánsból, melyet az 
Alfa Draconidákkal azonosított. A radiáns helyzete RA= 207?4, D= +64° volt, és a 
pálya június 22-én keresztezte az ekliptikát. Ez a pálya nagyon közel van az 1921-es 
kitöréskor meghatározott vizuális radiánshoz és a Pons-Winnecke 1927-es pályájá
hoz. 1969-ben Sekanina egy második áramlatot is meghatározott, melyet Bootida- 
Draconidáknak nevezett el. Ez a raj július 1. és 4. között aktív, radiánsának koordi
nátája RA= 233°7, D= +52°,2. Az ekliptikát július 2-án metszi. A pálya nagyon közel 
van ahhoz, amit Olivier számított 1916. június 28-i angliai megfigyelésekből.

(forrás: http://zvivw.serve.com/wh6ef/comets/meteors/june_radiants.htnil)

G y a r m a t i  Lá s z l ó

Táborozási ajánlat (Cygnidák 2006)
A sülysápi amatőrök és az MCSE Meteorészlelő Szakcsoportja nyári tábort rendez 
egy Sásd (Baranya megye) közelében fekvő kis faluban, Pálé határában, a Zselic szé
lén augusztus 17-25. között. A tábor a régi meteoros észlelőtáborok hagyományait 
követi. Ingyenes, önellátós, saját sátras. A táborhely mellett pince van, ahol az élelmet 
el lehet helyezni. A táborhely feletti domb teljes körpanorámát biztosít a zavartalan 
észleléshez. A környék sötét, zavaró fényektől mentes. A helyszín autóval megköze
líthető. A busszal vagy vonattal érkezőket a táborhelyre szállítjuk. A táborra Gyar
mati Lászlónál lehet jelentkezni (gyarmati@mcse.hu).
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