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Ez a cikk 232 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára
elavultak lehetnek.
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A Magyarországon készült felvételek alapján cseh és szlovák csillagászok megtalálták a
február 28-án felrobbant meteor darabjait.
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felvétel (Telkiből és Örkényből) alapján azonban a Cseh Tudományos Akadémia munkatársai, Jiri
Borovicka és Pavel Spurný be tudott határolni egy 3x6 km-es területet Kassa közelében, ahová
leérhettek a robbanás után megmaradt törmelékek.
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A rétekkel és erdőségekkel tagolt dombvidéken március 20-án indult meg a meteoritok keresése. Cseh
és szlovák csillagászok, illetve egyetemisták mellett magyar amatőrcsillagászok is kezdték átfésülni a
könnyen megközelíthető réteket, ahol a télen elszáradt és ledőlt fű esélyt kínált a jellemzően fekete
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színű meteoritok megtalálására. Csatárláncban, egymástól 2 méterre haladva, méterről méterre
vizsgálták át a mezőt, amely ideális helynek bizonyult a kutatásra.
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Már az első napon sikerült két meteoritot is fellelni egymás közelében. Szennyezésektől mentes, tiszta,
fekete felszínük és elhelyezkedésük láttán azonnal tudták a keresők, hogy meteoritot találtak. Az apró,
néhány centiméteres kövek úgy ültek a fűcsomók tetején, hogy egyértelmű volt, csak felülről kerülhettek
oda, a fű alatti talajról nem kerülhettek ilyen helyzetbe.
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Az elsőként megtalált meteorit, mellette egy golflabda (fotó: Juraj Toth)
A kedvező időjárásnak köszönhetően a következő napokban is folytatódott a keresés. Volt olyan nap,
hogy egy égi kő sem akadt a keresők hálójába, de két napon is több mint 20 meteorit került elő. Eddig
64 meteoritot találtak, melyek össztömege 3,9 kg, a legnagyobb darab 2,2 kg-os, a legkisebb fél
grammos. A Cseh Geológiai Szolgálat előzetes vizsgálata alapján H5 típusú kondritokról, vagyis
kőmeteoritokról van szó, melyek mind annak a fél-egy méter átmérőjű meteornak a maradványai,
amely február 28-án lépett be légkörünkbe, ám 20-25 km magasan felrobbant és darabjaira szakadt.
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Fazzi Daniella és Vass Gábor időképes észlelők videója (www.idokep.hu)

Egy webkamera által rögzített képsorozat Inárcs környékéről. A film kétszer mutatja az
eseményt egymás után, és rajta egy repülőgép nyoma is megfigyelhető (tehát nem az a
meteor) (www.idokep.hu)
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Egy kelet-európai videó, amely szintén jól mutatja a robbanás fényét
Az RTL Klub filmje a jelenségről itt érhető el: http://www.rtlhirek.hu/video/84397.
További információk az MCSE honlapján olvashatók.

Kommentálja ön is

Az [origo] legfrissebb hírei a főoldalon: kattintson ide!

[origo] címlapon »

Megsérült világszimmetriák
Az Univerzum általunk belátható részében sehol sincs nagyobb
koncentrációban antianyag, a zöme valamiért eltűnt a Nagy
Bumm után. Mi lehet az antianyag azon ...
Egymást érik a mediterrán ciklonok
Vasárnap ismét kiadós csapadék érkezik
Szex az Antarktisztól a Marsig: miért küldjünk nőt az űrbe?
14 napos előrejelzés Közép-Magyarország térségére

ETARGET reklám

Új lakások használt áron
Új építésű lakások egyedi kedvezményekkel. Bővebben:

Siófoki házak
Számos siófoki ház eladó kedvező áron, csak nálunk!

Fiataladjon arcbőre éveket
Mezoterápiás hatás, akár otthon is. Feszes, kontúros bőr - nincs több ránc

Karácsony bakik nélkül
Tippek és ötletek ünnepi készülődéshez. Hogy a Karácsony békében teljen!
Hirde

Fotókidolgozás

[origo] állás

[origo] randi

Jövedelemkiesés

Most minden saját
fényképből készült
naptár 50%-os áron!

Válogasson friss
álláshirdetéseink közül!

Találd meg az igazi
szerelmet nálunk!

biztosítás
munkanélküliség,
táppénz és baleset
esetére!

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100331-megvan-a-meteorit-a-magyarorszagrol-latott-tuzgomb-lehullott-darabjait-megtalaltak.html[27/11/2010 14:46:36]

Megvan a meteorit: a Magyarországról látott tűzgömb lehullott darabjait megtalálták Szlovákiában

ROVATOK
24 óra

SZÓRAKOZÁS

Itthon

Autó

Motor

Tévé

Kultúra

Nagyvilág
Tudomány
Utazás

Üzleti negyed
Techbázis

Egészség

Sport

Filmklub

Videa

KvízPart

T-Home IPTV

Videa kid

Téka

G-Portál

Időjárás

Fotó

HASZNOS

TOVÁBBI OLDALAINK
Komment.hu

Zene

Vállalkozói negyed
Múlt-kor

Játékok

F1 hírek
Könyv

365 - zöld tipp

Sorozatjunkie

ÍRJON NEKÜNK

Szülőknek

Szoftverbázis

Tudakozók

Ok.hu

Állás

Fotókidolgozás

Biztosítás

iWiW

Sztaki szótár
[freemail]

Vásárlás

Ingatlan apró

ARCHÍVUM

Randi

Online aukció

HÍRLEVÉL

Moziműsor

RSS

Origo direkt

CÍMKÉK
Az [origo] kiadója az Origo Zrt. © Minden jog fenntartva.

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100331-megvan-a-meteorit-a-magyarorszagrol-latott-tuzgomb-lehullott-darabjait-megtalaltak.html[27/11/2010 14:46:36]

Adatvédelem

Médiaajánlat

Impresszum

Utolsó link

