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Napunk április–július során növekvő akti-
vitást mutatott. Ez alatt a négy hónap alatt 
összesen 309 megfigyelés érkezett. Előfor-
dultak ugyan foltmentes napok, de mind-
emellett sok kitörés és aktív terület volt 
megfigyelhető a Nap felszínén.  

A napkitörések a legnagyobb és leglátvá-
nyosabb megnyilvánulásai központi csilla-
gunk tevékenységének. Csupán pár perc 
alatt hatalmas energia- és anyagmennyiség 
szabadul fel. A kitörések legtöbbször napfol-
tok közelében alakulnak ki, ahol  a mágneses 
tér ellentéses polaritást mutat. A kitörések 
létrejöttének pontos okát még mindig nem 
értjük teljes egészében – ennek ismertetése 
meghaladja egy észlelési rovat kereteit.

A napkitöréseket a latin ábécé nagybetű-
ivel jelezzük: A, B, C, M vagy X, a kidobott 
anyag maximális sebességétől függően, a 
GEOS szondák mérési adatai alapján. (A 
GEOS szondák elsődleges feladata az időjá-
rás-előrejelzés, emellett a Nap sugárzásának  
nyomon követése.)

Minden egyes kategória röntgensugárzása 
tízszer nagyobb az előző kategóriánál. Kivé-
telt  képez a X kategória, mert itt a maximum  
sugárzás nagyságrendekkel növekszik. A 
kategóriákat tovább számozzuk 1-től 9-ig, pl. 
a X2 kétszer olyan erős mint a X1.  A nagyon 
erős kitörések már hatással vannak a Föld 
körüli kozmikus térre is, többek között ezért 
is fontos a megfigyelésük. A kilökött anyag 
találkozik Földünk mágneses terével. Az erő-
sebb kitörések eredménye a sarki fény vagy a 
rádióadások kiesése, és veszélyesek lehetnek 
az űrhajósok és űrszondák számára.  

A kitöréseket nagy mennyiségű töltött 
részecske alkotja. A protonok áthaladhatnak 
az emberi testen, ahol mutációkat is okoz-
hatnak. A legtöbb viharnak 2–4 óra alatt éri 
el bolygónkat. A valaha mért legmagasabb 
protonrészecske-sűrűséget a 2005 januárjá-
ban lezajló vihar okozta, amely mindössze 15 
perc alatt érte el a Földet. 

A rovatunkhoz beérkezett észlelések a 
naptevékenység örvendetes fokozódásáról 
tanúskodnak.

2010. április 6-án az 1060-as foltcsoport 
jelent meg a Nap peremén. Ez a csoport  
csupán két napon keresztül volt látható a fel-
színen. Ugyanezen a napon a 1061-es számú 
csoport is feltűnt. Az 1060-as körül aktív 
mező volt észlelhető. Az 1061-es április 10-én 
esett szét, és csak az aktív terület maradtak 
vissza, amely április 11-én fordult a be a Nap 
másik oldalára. 

Április 12-én aktív területet lehetett észlelni 
a napkorong közepén. Ez a terület másnapra 
már számot is kapott – 1062. A terület két 
napon keresztül volt látható, amikor is több 
kitörést is lehetett észlelni a Nap felszínén 
H-alfa távcsövekkel.

Április 15. és 28. között  foltmentes idő-
szak következett, ebben az évben eddig a 
leghoszszabb időszak. Április 22-én aktív 
terület tűnt fel a napkorong peremén, ami-
ből foltok kialakulására számítottunk. Sajnos 
másnapra a várakozással ellentétben csak a 
tiszta napkorong megszokott látványa várta 
a megfigyelőket. 

Április 29-én mini napfoltcsoport és három 
aktív terület alakult ki a felszínen. Előbbi 
nem volt hosszú életű, és nem is fejlődött ki 
belőle látványos folt.

Május 1-jén a 1064. számú aktív terület 

Nap
Észlelõ Észlelések Mûszer
Baraté Levente 1/1 12 L
Bartha Lajos 74/74 5 L
Becz Miklós 5/1 7 L
Hadházi Csaba 68/68 20 T
Kárpáti Ádám 3/3 10 L
Keszthelyi Sándor 20/20 sz
Keszthelyiné S. Márta 2/2 sz
Kiss Barna 69/69 20 T
Megyes István 1/1 10 L
Molnár Péter 23/17 3 L
Ravasz Bálint 4/4 sz
SOLAR (SK) 45/33 8 L
Szendrõi Gábor 1/1 15 T

jelent meg a Nap északkeleti peremén. Május 
3-án újabb két csoport alakult ki a felszínen 
1066 és 1067 sorszámmal. Mindkét csoport-
ban apró foltok mutatkoztak, amelyeknek 
nem voltak penumbrái. Május 4-én az 1068-
as számú foltcsoport fordult be a peremen. 
Ugyanezen a napon M típusú kitörések vol-
tak észlelhetők. Május 5-én az 1066-os cso-
port eltűnése után az 1069-es számú csoport 
fordult be az északnyugati peremen. A cso-
port körül egész idő alatt C típusú kitörések 
és erős g mágneses tér volt észlehető. Május 
6-án az 1068-as csoport is eltűnt a felszínről. 

A május 6-án megjelenő 1070-es csoport 
csupán egy napig volt megfigyelhető, és fol-
tokban szegény volt. 

Ezt követően ismét 11 napos foltmentes 
időszak következett. Ezt az csendes perió-
dust a május 21-én megjelenő aktív területből 
kialakuló 1072. számú foltcsoport szakította 
meg. Egy vezető folt jelent meg több kis 
folttal, melynek fejlődését 8 napon keresztül 
kísérhettük figyelemmel.  

Május 26-án mintha egy újabb csoport csí-
rái kerültek volna felszínre, de sajnos nem 
alakult ki belőle semmi. Május 28-án három 
új csoport kezdetei jelentek meg a felszí-
nen – ebből három potenciális aktív terület. 
Ezekből a területekből foltok alakultak ki 

a következő napon; a 1073. 1074. és 1075. 
sorszámmal jelezve. Ezek a csoportok nem 
voltak hosszú életűek, egyszerre jelentek 
meg a felszínen, és egyszerre is tűntek el 
május 31-én. 

Június 1-jén megjelent 1076-os foltcsoport 
nehezen észlehető foltokat tartalmazott. 
Másnapra már két unipoláris folt alakult ki 
a csoporton belül. Ezek a foltok fokozatosan 
szétesek, és június 7-én fordultak ki a Nap 
peremén aktív területként.  

A Nap délkeleti féltekéjén június 8-án 
kialakuló aktív terület másnap a 1078 számot 

napnap

Az 1076-os csoport fáklyamezõkel. A felvétel június 5-én 09:17 UT-kor készült Gencsapátiban, a Szendrõi 
Magáncsillagvizsgálóban Intes 150/900 Makszutov-Newton távcsõ, TeleVue 3x + IR/UV szûrõ, Philips TouCam webkamera

Baraté Levente felvétele 120/900-as refraktorral készült 
július 2-án az 1084-es területrõl Herschel-prizmával, 

ALCCD5/QHY5 kamerával, 5x-ös fókusznyújtással. A képen 
a napfelszín granulációja is jól látható
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kapta. Ebben a csoportban  bipoláris foltok 
voltak, ezenkívül a foltok körül C típusú és 
gamma kitörések voltak észlelhetőek. Június 
10-én szorosan egymás mellett jelent meg az 
1078-as és az 1079-es csoport. Az 1079-esben 
nagyon apró foltocskák voltak, viszont a cso-
port körül M típusú kitörések is mutatkoz-
tak. Június 11-én a két foltcsoport egyszerre 
tűnt el a felszínről. 

Június 12-én ismét foltkettős  jelent meg a 
felszínen, 1080-as és a 1081-es sorszámmal. 
A csoportok környezetében több C és M 
típusú kitörés mutatkozott. Június 14-én az 
1080-as, június 15-én a 1081-as csoport for-
dult be peremen. Ezt követte pár foltmentes 
nap, bár  június 15-én az északkeleti peremen 
megjelenő aktív terület reménnnyel töltötte 
el a megfigyelőket. Nem kellett  sokat várni  
a következő csoportra, amely június 18-án 
alakult ki az északi féltekén (1082). Erre a 
csoportra is a nagyon erős aktivitás volt 
jellemző, majd pedig megjelentek a foltok is. 
A foltok jelentéktelen méretűek és nehezen 
megfigyelhetőek voltak. Június 25-én for-
dultak be a nyugati peremen. A június 19-én 
születő 1083-as csoport csak egy napig volt 
megfigyelhető. Egy foltmentes nap után júni-
us 27-én a 1084-es csoport B típusú kitörések 
kíséretében jelent meg. Ebben a csoportban 
egy nagy folt volt megfigyelhető. A folt umb-
rát és penumbrát is tartalmazott, mindemel-
lett szép kör alakja volt. Július 8-án fordult be 
a nyugati peremen.

A július 5-én megjelenő 1086-as foltcsoport 
három napon keresztül volt megfigyelhető. 
Ez már a harmadik foltcsoport, ahol szinte 
távcsővel sem lehetett megfigyelni a nap-
foltokat, olyan aprók voltak, hogy csak a 
SOHO megfigyelései alapján lehetett őket jól 
azonosítani.  

Július 9-én nagyon aktív terület bukkant fel 
a Nap keleti peremén, benne C és B típusú 
kitörésekkel (1087-es terület). A csoportban 
egy vezetőfolt és kísérőfoltok mutatkoztak. 
Bár a kísérőfoltok eltűntek, a vezetőfolt szin-
te változatlanul vonult át, június 20-án for-
dult be a peremen, már aktív területként. 
Az 1088-as számú csoport egyetlen napra 
jelent meg aktív területként, július 12-én, a 
déli féltekén. Az 1089-es csoport július 20-
án  fordult be a délkeleti peremen. Nagyon 
szépen lehetett látni a foltok fejlődését, amit 
két nagyobb folt fémjelzett. A foltok szinte 
kör alakúak voltak szép umbrával és penum-
brával. Fokozatosan szétestek – egy penum-
brában több umbra volt, amikor július 31-én 
eltűntek a nyugati peremen. 

A július 24-én megjelenő 1090-es csoport 
csak jelentéktelen foltokat tartalmazott; júli-
us 27-én esett szét.

Balogh Klára

Ez alkalommal a május, június és július 
időszakának jelenségeit tekintjük át.

A májusi légköroptikai észlelések száma 
viszonylag alacsony volt, de szerencsére 
nagyszerű minőséggel járt együtt!

Az utolsó tavaszi hónap időjárása sokak 
számára hozott károkozó viharokat, renge-
teg esőt, ám szerencsére nem tartott örökké 
ez sem, így a felhők közt halójelenségek 
is felbukkantak. Hajdúhadházon május 1-
jén Hadházi Csaba látott hosszú órákon át 
ragyogó 22 fokos halót, 2-án Veszprémben 
látszott a jelenség, 3-án változóan felhős 
égen felső érintő ívet észleltem. 4-én szintén 
Veszprémben napkeltekor naposzlop, majd 
kicsit később zenitkörüli ív jelent meg, ame-
lyet kora délután teljes 22 fokos haló követett. 
6-án késő délután nagyon erős, színes felső 
érintő ív és zenit körüli ív volt Veszprém 
egén, hasonló látványosságban volt része 
Tamásiban Németh Krisztiánnak, aki egy 
zivatarfelhő üllőjén észlelt fényes zenitkörüli 
ívet. Napnyugtakor élénk sárgás-narancsos, 
önmagában is látványos felhőzeten krepusz-
kuláris sugarakat fényképezett Jónás Károly 
soroksári amatőrtársunk. 7-én Vicián Károly 
Heréden, Őri Ágnes Jobbágyiban látott igen 
élénk színű körülírt halót. 8-án Nagyszalon-
tán Kósa-Kiss Attila igen látványos komplex 
jelenséget figyelt meg: először fényes felső 
érintő ívet, teljes 22 fokos halót, kicsit később 
40 percen át látható teljes parhélikus kört (!), 
majd mintegy 2,5 órán át látszó rendkívül 
fényes körülírt halót, amelyből ismét kinyúlt 
a parhélikus kör és azon 120 fokos melléknap 
is kialakult. A jelenségeket hozó cirrosztrá-
tusz s többfelé okozott szép halóelemeket: 
Hérincs Dávid kapott lencsevégre komplex 
jelenséget Egyházasrádócon, melyben zenit 
körüli ív, felső érintő ív, 22 fokos haló, mel-
léknapok voltak. Veszprémből napkeltétől 
kezdve kora délutánig melléknapok és 22 
fokos haló, zenitkörüli ív, majd rendkívül 
fényes körülírt haló látszott melléknapok-

kal s majdnem teljes parhélikus körrel, Ujj 
Ákos Bátonyterenyén 22 fokos halót észlelt, 
Kiricsi Ágnes Vecsésről pedig ritkán meg-
mutatkozó alsó oldalívet látott. 10-én Vass 
Gábriel Újkígyóson látta egy 22 fokos haló 
darabját, Veszprémben a teljes 22 fokos haló 
megjelent, amely 11-én ismételten látszott, ez 
utóbbi napon még Szöllősi Tamás is észlelt 
melléknapot Érden.  14-én Keszthelyi Sándor 
és Keszthelyiné Sragner Márta figyelt meg 
krepuszkuláris sugarakat, amelyek az egyéb-
ként derült égen a nyugati horizonton épp 
csak látszó távoli zivatarfelhők csúcsai közt 
átsütő napfény hatására alakultak ki. „A kre-
puszkuláris sugarak 20:15-kor jelentek meg. 
Először csak a napnyugta helyétől jobbra 1–2 
szállal. Aztán 4–5 szál jött elő jobbra és 1–2 
balra. 20:23-kor nagyon szépen látszódtak. 
Narancssárga, vörös illetve zöldeskék szí-
nekben jöttek elő, széttartóan, 6–7 fokos hori-
zontfeletti magasságig látszódva. 20:30-kor 
gyengült a látvány és 20:33-kor végleg eltűn-
tek a sugarak.” A krepuszkuláris sugarak 
után még a Floridában alig fél órával koráb-
ban felbocsátott Atlantis űrsiklót és az akkor 
még vele együtt száguldó üzemanyagtartályt 
is sikerült megpillantaniuk. Schmall Rafael a 
Keszthelyi-öböl vizén hajózva fényképezett a 
déli part vonalán, Balatonberénynél kialakult 
délibábot, az észlelés érdekessége, hogy egy 
átvonuló zápor után látta a jelenséget, ami 
valószínűleg elősegítette az eltérő hőmérsék-
letű légrétegek kialakulását. 

Szabadszemes jelenségek

Schmall Rafael a balatonberényi partvonalon látott 
délibábot

szabadszeMes jelensÉgeknap

Az 1089-es napfoltcsoport Hadházi Csaba rajzán. Július 
23. 09:56 UT, Baader AstroSolar fólia, 200/1000-es 

Newton-reflektor

Protuberanciák a napperemen június 19-én 17:30 UT-kor. 
Molnár Péter felvéele QHY5 kamerával és Lunt LS35T H-

naptávcsõvel készült




