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Az év első két hónapjában az időjárás nem 
kedvezett a megfigyelőknek, ennek ellené-
re szinte hihetetlenül sok, 172 megfigyelés 
érkezett. Az örömtelien magas szám jól jelzi 
a megfigyelők Nap iránti fokozódó érdek-
lődését – egyre nagyobb kedvvel kémleljük 
aktivizálódó központi csillagunkat. A Nap 
iránti érdeklődés fokozásában némi szerepet 
játszott az újesztendő negyedik napján a sze-
rencsések számára megfigyelhető részleges 
napfogyatkozás, amely során az 11140 és az 
11141 számú csoportok Hold általi fedését is 
észlelhettük. Januárban és februárban min-
den nap volt a Nap felszínén megfigyelniva-
ló, amiből látszik, hogy az aktivitás nagyon 
szépen ível felfelé. 

Rögtön az év első napján az 11138-as számú 
csoport búcsúzott, majd a keleti peremen 
az 11140-es számú csoport bukkant fel egy 
jelentős vezető folttal. A kerek folt kerek 
umrával és penumbrával egyaránt rendelke-
zett, körülötte gyenge B típusú kitöréseket 
lehetett észlelni. A folt szépen vonult a Nap 
felszínén a nyugati perem felé, majd pár nap 
nyugalom után ismét B típusú kitöréseket 
produkált. A folt aktív területtel körülölelve 
január 13-án fordult át a nyugati peremen.

Ezenkívül még két, pórusokkal is szabdalt 
aktív terület jelent meg a déli féltekén. Az 
egyik terület már január 2-án eltűnt, a másik 
viszont az 11142-es számot kapta. Belsejében 
három jól kivehető bipoláris foltot lehetett 
észlelni, majd egyre több kis folt alakult ki C 
típusú foltok kíséretében. A csoport amilyen 
gyorsan fejlődésnek indult, olyan gyorsan 
szét is estett: tagjai január 8-án el is tűntek 
a felszínről. 

A napkorong északi részén megjelent cso-
port egy ideig nem kapott jelölést, bár 2 
nagyobb és pár apróbb unipoláris foltot is 
tartalmazott. 2011. január 2-án az 11041-
es számot kapta, majd ezt követően nem 
fejlődött jelentősen, végül aktív területként 
fordult át a peremen január 6-án.

Az 11043-es sorszámmal jelölt foltcsoport 
2011. január 8-án jelent meg, jelentősebb 
foltokat nem, csupán aprócska csírákat tar-
talmazott, mindössze egy napig volt jelen a 
felszínen. 

Az 11145. számú csoport 2011. január 10-én 
jelent meg a keleti peremhez közel, távcsővel 
is nehezen észlelhető aprócska foltokkal.

2011. január 11-én szintén a keleti perem-
hez közel jelent meg az 11146. számú csoport 
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aprócska foltjaival. Bár megjelenését követő-
en jelölést kapott, roppant apró foltjainak fel-
keresése még távcsővel is kihívást jelentett. A 
megfigyelőnek könnyen lehetett az az érzése, 
hogy foltok helyett csupán a tiszta napkoron-
got figyeli meg. Ez a „láthatatlan” csoport 
január 14-én tűnt el a felszínről. 

2011. január 15-én a keleti peremen egy 
aktív terület tűnt fel. A régió az 11147-es 
számot kapta, miután már észlelni lehe-
tett a beforduló vezérfolt alakját is. A folt 
befordulása után mutatta meg magát teljes 
szépségében – a kerek vezérfolt körül aktív 
terület volt észlelhető, melyben C típusú 
kitörések is történtek. Január 21-én több kis 
unipoláris folt bukkant fel a vezérfolttól 
délre. A foltcsoport január 22-én az 11149-es 
számot kapta. A csoporton belül már kiala-
kult a vezérfolt umbrával és penumbrával, 
valamit megmaradtak a pici kísérő foltok is. 
A két foltcsoport között M típusú kitörések 
is zajlottak. A kis foltok fokozatosan össze-
olvadtak, így két nagyobb folt kialakulását 
kísérhetük figyelemmel, melyet C típusú 
kitörések is kísértek. A két foltcsoport együtt 
haladt a napkorong pereme felé, miközben 
egy szép háromszöget rajzoltak ki a koron-
gon. Január 27-én fordultak át a peremen, 
amikor is már csak a két vezérfolt volt 
megfigyelhető. A foltokból észlelt kitörések 

a sarkkörön túl élők örömére jelentős sarki-
fény-tevékenységet is okoztak.

2011. január 18-án a délnyugati perem-
hez közel egy újabb csoport jelent meg. A 
csoportban levő foltok nem rendelkeztek 
penumbrával. A nyugati peremen a csoport-
hoz közel ugyanakkor nagyon szép protu-
beranciákat lehetett észlelni. A megjelent 
ívek egyike fel is szakadt, míg a másik anya-
ga szépen visszahullott a felszínre. A csoport 
január 21-én fordult át a nap peremén.

2011. január 28-án a délkeleti peremen 
újabb csoport fordult be, szintén nagy kitöré-
sek közepette, mely kitöréseket protuberan-
ciaként és korong előtt lebegő filamentekként 
egyaránt meg lehetett figyelni. Az 11150-es 
számot kapott csoportban jelenlevő aprócska 
foltcsírák később fejlődésnek indultak, majd 
visszafejlődésüket követően február 4-én 
tűntek el a felszínről. 

2011. január 29-én a nyugati peremhez 
közel jelent meg jelentéktelen aktív terület-
ként az 11151. számú csoport, hogy aztán 
másnapra már át is forduljon a peremen.

A 2011. február 4-én megjelent csoport az 
11152-es számot kapta. Az aprócska csírákat 
tartalmazó csoport 4 napon keresztül volt 
jelen a felszínen.

2011. február 6-án ismét jelentéktelen folt-
csoport tűnt fel az északi féltekén. Később 
ebben a csoportban teljesen eltűntek a foltok, 
csupán a C és M osztályú kitörések történtek. 
Február 10-én fordult át a nyugati peremen. 

2011. február 9-én jelent meg a keleti 
peremhez közel az 11156. és 11157. számú 
csoport, unipoláris és bipoláris jelentéktelen 
foltocskákkal. Az 11157. számú csoport szé-
pen fejlődésnek indult, az umbra körül már 
penumbra is megjelent. Az 11156-es csoport 
február 16-án eltűnt el a felszínről, míg az 
11157-es csoport február 17-én fordult át a 
nyugati peremen. 

2011. február 12-én újabb csoportpáros 
jelent meg, melyek az 11158-as és az 11159-
es számot kapták. A csoportok unipoláris és 
bipoláris foltokat tartalmaztak. Az 11158-as 
számú csoportban C típusú kitöréseket ész-
leltek, miközben újabb foltok alakultak ki. 
A fejlődésnek indult foltok hosszúkás for-
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mát öltöttek. A foltok dinamikus fejlődését 
napról napra lehetett észlelni, míg a csoport 
végül elérte fejlődésének maximumát. Az 
11158-as csoport február 19-én intett búcsút 
és fordult át a nyugati peremen.

2011. február 14-én befordult az 11160-as 
számú aktív terület a keleti peremen, de csu-
pán egy napig lehetett észlelni. Február 15-én 
nagy X2 osztályú kitörés közepette CME is 
kiszakadt a felszín anyagából. A keleti pere-
men befordult az 11161-es számú csoport is, 
mely unipoláris foltokat tartalmazott. Ezen 

foltok látványos fejlődésnek indultak, ennek 
során az umbra és penumbra is megjelent. A 
fejlődés során M osztályú kitöréseket produ-
kált, majd szimmetrikus vezérfolt és hozzá 
tartozó kísérő foltok jelentek meg.

2011. február 19-én az 11162-es számú cso-
port jelent meg bipoláris és unipoláris foltok-
kal. A kissé nagyobb foltot több aprócska folt 
kísérte. Az 11161-es és 11162-es csoportok 
között M osztályú kitörések zaljottak le, 
majd február 24-én mindkét foltcsoport aktív 
területként fordult át a nyugati peremen.

Ezközben a keleti peremen M osztályú 
kitörések aktív terület érkezését jelezték. A 
terület 2011. február 25-én az 11163-as számú 
foltocsoport megérkezésével bukkant fel.

2011. február 26-án újabb – 11164-es szám-
mal jelölt – csoport jelent meg a keleti pere-
men bipoláris foltokkal. 

Az időszak utolsó előtti napján, 2011. feb-
ruár 27-én a foltcsírákat tartalmazó 11165-ös 
számú csoport jelent meg a déli féltekén. 

A februári hónap utolsó napján Nap meg-
figyelését a három foltcsoporton kívül M 
osztályú kitörések tették izgalmassá. 

Balogh Klára
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