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Ezen sorok megjelenésekor már a déli 
égbolt feltűnő látványossága a Jupiter. Fel-
hőzetének gyors változásai, valamint az, 
hogy már szerényebb távcsővel is sok érde-
kességet mutat, méltán teszi a bolygók iránt 
érdeklődők egyik fő célpontjává. Jelen írás 
inkább kedvcsinálónak szolgál, arra próbál 
rávilágítani, hogy bátran fordítsuk távcsö-
vünket felé, csalódni nem fogunk. Minden 
bolygó, így a Jupiter esetén is elmondható, 
hogy a rendszeres észlelőmunka meg fogja 
hozni gyümölcsét. Egy-egy láthatóság végé-
re nagyon komoly észlelési anyag birtokosai 
lehetünk.

A kezdő észlelők azt tapasztalhatják, hogy 
az első néhány alkalommal kevesebb részlet 
látszik, mint azt várnánk. Valóban, a viszony-
lag szerény kontraszt nem fed föl azonnal 
mindent. Rövid, néhány napos szemszoktatás 
után, egyre több mindent fogunk észrevenni. 
A bolygón sötét és világos sávokat láthatunk. 
A sötétek a sávok, a világosak a zónák. Mivel 
a Jupiter nem merev testként forog, a koron-
gon két forgási rendszert különböztetünk 
meg. A legegyszerűbb megfigyelési lehe-
tőség a bolygó vizuális észlelése, rajzolása. 
Egy távcső, rajzeszközök és némi türelem 
birtokában bárki folytathat ilyen észlelése-
ket. A megfigyelést minden esetben kezdjük 
néhány perces szemlélődéssel. Azért van erre 
szükség, hogy szemünk megszokja az ala-
csony kontrasztokat, és minél több részletet 
vegyünk észre.

Kisebb, 8 cm alatti távcsőátmérőnél a leg-
feltűnőbb jelenség a bolygó furcsán lapult 
korongja. Ez a gyors tengelyforgás következ-
ménye. Könnyen észrevehetjük a két egyenlí-
tői sávot is. Nagyszerű látványt nyújtanak, az 
estéről estére máshol látható Galilei-holdak. 
A kis távcsöves észlelők számára ajánlható a 
sávok és zónák intenzitásának nyomon köve-
tése. Az intenzitások főként hosszabb idő 
alatt változnak, ám előfordul akár egyetlen 
láthatóság alatti markáns megváltozásuk is. 

8 cm átmérő fölött, különösen ha távcsövünk 
optikája jó minőségű, sok részlet fog mutat-
kozni. A bolygó kitárul előttünk, több észle-
lési területen végezhetünk eredményes mun-
kát. A figyelmes megfigyelő előtt feltárulnak 
a sávok és zónák apróbb részletei, amelyek 
igen nagy változékonyságot mutatnak. Akár 
egyetlen körülfordulás alatt eltűnhetnek és 
megjelenhetnek a különböző légköri kép-
ződmények. Ezek megfigyelése és nyomon 
követése nagyon hálás és hasznos tevékeny-
ség. A bolygó részleteinek rajzon való meg-
örökítése izgalmas időtöltés, ám kezdetben 
talán nehéznek tűnhet. Ezt az okozza, hogy a 
bolygó már 15 perc alatt észrevehetően elfor-
dul. Ezért kell igyekezni a munkával, negyed 
órába belesűríteni a rajzolást.

A részleteket először mindig a centrálmeri-
dián közelében rögzítsük. A korong feltűnő 
és általában viszonylag könnyen látható alak-
zata a Nagy Vörös Folt. Megjelenése néhány 
év alatt határozott változásokat mutathat. 
Észleléseink során gyakran figyelhetjük meg 
a Galilei-holdak árnyékát a bolygókorongon. 
Igen feltűnő, markáns jelenségről van szó. 
Ezeket is feltétlenül említsük meg, tüntessük 

Észleljük a Jupitert!

Már 10 cm-es távcsõvel is sok a látnivalót ígér a Jupiter. 
Sánta Gábor rajza 2009. június 18-án készült
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fel a rajzon. Kevéssé köztudott, hogy a hol-
dak korong alakja közepes távcsövekkel már 
megfigyelhető.

Közepes távcső-
vel észlelők számára 
rendkívül hasznos, de 
elhanyagolt észlelési 
program a centrálme-
ridián-mérés. Ehhez 
alkalmazzunk legalább 

100x-os nagyítást. Az időméréshez nem 
kell más, mint egy pontos óra. Amikor a 
kiszemelt alakzat pontosan a CM-en van, 
jegyezzük fel az időpontot. Nagyobb kép-
ződmények, mint például a Nagy Vörös Folt 
esetén, három kontaktust mérhetünk. Ezen 
észlelések alkalmasak az alakzatok pontos 
helyzetének és helyváltoztatásának nyomon 
követésére. 

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a 
légkör nyugodtsága rendkívüli módon befo-
lyásolja a bolygó észlelhetőségét, sajnos kitű-
nő észlelési feltételek csak ritkán adódnak. 
A közepesnél rosszabb nyugodtság köny-
nyen letörli a részleteket a korongról. Minél 
nagyobb távcsővel észlelünk, annál fokozot-
tabban jelentkezik ez a hatás.

Nagyobb távcsövekkel az addig szürkés 

árnyalatot mutató sávok már határozott szí-
neket mutatnak. Megjelennek a barnás, vörö-
ses, kékes színek. Ezek megfigyelhetősége 
tapasztalatom szerint az alkalmazott okulá-
rok típusától is erősen függ. Itt kell megemlí-
teni a színes rajzok készítésének lehetőségét. 
Nem könnyű elkészíteni őket, más rajzolási 
technikát igényelnek, mint a fekete-fehér raj-
zok. Természetesen mindenképpen érdemes 
ezzel is megpróbálkozni. Vizuális megfigye-
léseknél nem lehet elégszer hangsúlyozni a 
színszűrők alkalmazását. Ezek a kontraszt 
javítására, a részletek könnyebb megpillan-
tására alkalmasak. Legtöbbször a narancs, 
a sárgászöld és a zöld szűrőket szokták 
javasolni. Mindenki próbálja ki, hogy mely 
szűrőt tartja a legjobbnak. Ezek után töre-
kedjünk arra, hogy mindig ugyanazokkal a 
szűrőkkel végezzük az észlelést, az adatok 
homogenitása miatt.

Természetesen nem csak vizuális megfigye-
lésekre van lehetőség, egy webkamera birto-
kában nagyszerű felvételeket is készíthetünk. 
Azonban a sikeres képekhez sok türelem és 
kísérletezés szükséges. Mindenképpen meg-
éri a befektetett energiát, hiszen számos 
példa bizonyítja, hogy rendkívül részlet-
gazdag felvételek is készíthetők. Azonban 
itt is igaz, hogy a légkör nyugodtsága sokat 
javíthat, vagy ronthat a végeredményen. Ha 
a légkör nyugtalansága miatt a nyers felvé-
telek is szegények a részletekben, akkor ne 
reméljünk sokat a feldolgozástól sem. Nagy 
átmérő (legalább 20 cm) és rendkívül jó nyu-
godtság esetén remélhetünk részleteket a 
Jupiter holdjain is. Ám számítsunk rá, hogy 
nem ez lesz a fő megfigyelési programunk a 
bolygónál…

Kezdő észlelőknek mindenképp javaslom a 
rendszeres vizuális munkát, hiszen ilyenkor 
sok olyan dologra figyel fel az ember, ami 
fölött könnyen elsiklik, ha „csupán” egy 
monitorról köszön vissza az égitest. Ezen 
kívül óriási élmény a saját szemünk által 
megpillantani azt, amit addig esetleg csak 
felvételeken láthattunk. Bármely észlelési 
formát választjuk, kitartó és alapos munká-
val értékes anyag birtokába fogunk jutni. A 
Jupiter nem fog csalódást okozni, ráadásul az 

Fent: kellõ tapasztalattal, jó légkör mellett készült rendkívül 
részletgazdag felvétel. A bolygó mellett az Io figyelhetõ 

meg. Balra lent: részletek a Ganymedesen 2006. április 9-
én (Damian Peach felvételei)
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elkövetkezendő években láthatósága javulni 
fog. Érdemes tehát kihasználni a láthatósága-
it, hiszen ez a bolygó mindig tartogat megle-
petéseket. A bolygóészlelések iránt érdeklő-

dőknek szívesen adok tanácsot, illetve várom 
őket a Polarisban – közös észlelésekre is!

Kárpáti Ádám

A Jupiter sávjainak és zónáinak hivatalos rövidítései. Az alakzatok egy része már kisebb távcsövekkel is azonosítható
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Elkészült és használható az első magyar 
online marsgömbpár (egy domborzati és egy 
fotógömb), mely az ELTE TTK Planetológiai 
Műhelyében készült. „Használható” – mert 
egyik célunk, hogy a magyar és külföldi 
marskutatók a Mars tanulmányozásakor ezt 
a gömböt használják „kézi térképként”. A 
másik cél a játék: a gömbök létrehozása a tér-
képész és bolygókutatók számára legalább 
annyira élvezetes, mint a kész gömbökön a 
Mars bejárása egy amatőrcsillagásznak vagy 
mezei érdeklődőnek. A glóbusz a legjobban 
használható térképi ábrázolásmód, hiszen ez 
az egyetlen forma, amely nem torzít; és ame-
lyen így a sarkoktól az egyenlítőig torzulás-
mentesen áttekinthető egy bolygó felszíne. 
A gömbök sok tekintetben eltérnek a NASA 
marstérképeitől vagy gömbjeitől vagy akár a 
Google Marstól.

Az informatikai megoldás eltérő, nagyobb 
a videokártya memóriaigénye, és egy VRML 
segédprogram is kell a használathoz. A tar-
talom viszont egyrészt gazdagabb, másrészt 
különbözik a NASA térképeitől. A magyar 
gömbök a majdnem teljes marsi névanyagot 
hordozzák, melyben egyedülállóak: ennek 
részint az az oka, hogy a NASA térképei 
régebbiek, és azóta sok minden megvál-
tozott a Mars névanyagában (átnevezések, 
új nevek, törölt nevek). De ennél is többet 
tartalmaznak: a nem hivatalos nevek is fel-
kerültek rá, melyet az asztrogeológusok nap 
mint nap használnak, de mivel nem hivatalo-
sak (nincs is latin változatuk), a térképeken a 
NASA (ill. a USGS) sosem szerepelteti őket. 
A nagyok közül ilyen pl. a Tharsis-hátság 
(angolul Tharsis Rise vagy Tharsis Bulge), 
vagy a kicsik közül az Inca City – mely alak-
zatoknak nincs is hivatalos neve.

A domborzati gömb megjelenése élesen elüt 
az amerikai térképekétől: ott a szivárvány 
minden színét kihasználják, hogy a finom 
magassági átmenetek is láthatóak legyenek. 
A magyar gömbön csak sárgás-vöröses szí-

nek szerepelnek, ami egyrészt a Mars valódi 
színeit tükrözi, másrészt nem használ a földi 
térképeknél a vízre és növényzetre alkalma-
zott színeket. Az árnyalatok finomságából 
ugyan elvész, de a domborzatárnyékolás ezt 
jórészt kompenzálja.

A domborzati gömb párja egy fotómontázs 
alapú gömb, melyen egészen más nevek 
szerepelnek: a megfigyelő csillagászok által 
használt albedónevek. Bár ez is északi tájo-
lású, a megfigyelő csillagászok is jó hasznát 
vehetik. Az alapul szolgáló fotók 1999-ben 
készültek: sok szélfútta homok által megha-
tározott albedóalakzat megváltozott ahhoz 
képest, mint amilyennek 30 évvel ezelőtt a 
Viking szondák odaérkezésekor mutatkoz-
tak; az egyik legnagyobb változás a Cer-
berus alakzatot érte (a háromfejű kutyáról 
elnevezett folt most három, össze nem függő 
csíkból áll).

A Mars térképi megjelenítésének évszáza-
dos hagyományai vannak. A XIX. századi 
egyes marstérképekre és margömbökre ma 
rá sem ismernénk, mert azok csak elmosó-
dott foltokat vagy a ma már tudvalevően 
nem létező marscsatornák hálózatát ábrá-
zolták.

A mostani gömbök ugyanazokból az ada-
tokból készültek, mint a NASA térképei, 
mégis névanyaga, látványa és arculata is 
más. A betűtípusok mintájául például a XIX–
XX. század fordulóján Kogutowicz Manó 
által készített földgömbök szolgáltak, azaz 
a 2009-es marsgömb az évszázados magyar 
(ill. német) térképészeti hagyományok foly-
tatója. Ma marstérképeket csehek, oroszok és 
amerikaiak is készítenek, mind azonos ada-
tokból kiindulva egészen más látványt ér el. 
A magyar gömb is különbözik mindezektől: 
a Mars más vonásait és máshogyan hangsú-
lyozza. A különféle helyek és korok térképé-
szeti iskolái máshogy ábrázolják ugyanazt 
a felszínt; e sokszínűség miatt fontos, hogy 
ne csak egy iskola (pl. a USGS) hozzon létre 

Magyar marsgömb online
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ilyen térképeket. A gömbök célja részint a 
kutatás segítése, részint az ismeretterjesztés, 
ezért a weboldalon a gömbön látható legér-
dekesebb alakzatok, térségek rövid leírása is 
megtalálható (angolul és magyarul, a szak-
cikkek hivatkozásával), melyek segítségével 
marsi földrajzórán vehetünk részt.

A gömbök térképi megírása angol és latin; 
az egységes magyar planetológiai nómenk-
latúra kidolgozása még folyamatban van, 
de már úgy tűnik, hamarosan megjelenhet 
az első ajánlás a nevek használatára. A vir-
tuális gömbök kézbe is vehetőek: ezek a 

marsgömbök egyelőre csak egyedi nyomta-
tással-ragasztással, kézzel készülhetnek, 12 
szelvényből, hobbiboltokban kapható hun-
garocell gömbökre. Iskoláknak vagy aján-
déknak is hasznos lenne, ha lenne gyártója 
– de valószínűleg akkor is a legolcsóbb meg-
oldás az lehet, ha valaki otthon készít magá-
nak egyet a honlapról letölthető állományok 
segítségével. Ez most van készülőben.

A virtuális marsgömbök honlapja: http://
planetologia.elte.hu/vrml/

Hargitai Henrik

Részlet a magyar marsgömbbõl
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