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evezet
K észen állsz a kalandra? A könyvet lapozgatva számtalan felfedező, 

tudós és csillagász nyomába szegődhetsz, akiket rabul ejtett 

a rejtélyes világegyetem. Utazásunkat bolygónkon, a Földön kezdjük, amely 

már önmagában is egy csoda. Mi mégis egyre tovább merészkedünk 

a világűr mélységeibe, a Naprendszer bolygóihoz, sőt a csillagokon 

és galaxisokon is túl. Megismerkedhetsz a kozmosz legkülönlegesebb 

objektumaival, és megtudhatod, hogy a csillagászok miként tanulmányozzák 

ezeket. Azt is látni fogod, mi mindent nem értünk még – mennyi rejtély vár 

még megoldásra. Akkor induljunk is!

Will Gater

A kiadó figyelmeztetése 

Ne feledd: soha ne nézz közvetlenül a Napba – annyira erős 

a fénye, hogy kárt tesz a szemedben!

or ind

Will Gater
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Az éjszakai világító 
felhők csak szürkület 
idején láthatók.

A Föld 
légköre

L égkörünk csupán egy bolygónkhoz kapaszkodó vékonyka 

fátyol, de ennek köszönhetjük ittlétünket. Olyan gyönyörű égi 

tünemények születnek benne, mint a hullócsillagok és a sarki fény.

Ha egy tiszta napon az égre tekintünk, a kék vibráló árnyalatában 

pompázik. Ez azért van, mert a levegőt alkotó gázok szétszórják 

a napfény kékes összetevőit. Éjjelente a légkör egy másik hatása 

is szembetűnik: a csillagok finoman pislákolnak, mert a levegő 

mozgásban van felettünk, és folyton megtöri, eltereli a szemünk felé 

tartó csillagfényt.

Légkör nk leg nitrogén l áll  de kise  
rész en más gázokat is tartalmaz  például 

oxigént és szén-dioxidot.

LégkörFöld



Éjszakai 
ég olt

Az em eriség mintegy 
 éve ordított el ször 

távcsövet az éjszakai 
ég olt elé.



Ilyen káprázatos a látvány 
a chilei Atacama-sivatagból.

É jjelente, amikor besötétedik, és az égbolt mélykékből 

tintafeketébe vált, láthatóvá válik a végtelen kozmosz. 

A ragyogó csillagok alkotta, szikrázó háttér előtt elúsznak fejünk 

felett a bolygók. Időnként egy-egy hullócsillag hasít át a látképen, 

míg éjszakáról éjszakára a Hold apránként változtatja ezüstarcát 

a fázisokon át.

A csillagászok manapság óriási távcsövekkel vizsgálják a világűr 

mélyét, így a világegyetem távoli régióit is felfedezhetjük – 

a milliárdnyi galaxist megszámlálhatatlan csillagaikkal együtt.  

Talán valamelyikben akad valaki, aki feltekint és elmereng saját 

ragyogó égboltjuk varázsán.
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Meteorok
L áttál már hullócsillagot? Ezek a pillanatnyi fénycsíkok akkor 

jönnek létre, amikor egy világűrből származó porszemcse 

– általában homokszem méretű – beleütközik a légkörbe. 

Naprendszer-szerte találhatunk ilyen porszemcséket szétszórva, és 

amikor találkoznak a Földdel, akár 240 ezer km/h-s sebességgel is 

haladhatnak.

Ahogy egy porszemcse beleütközik a légkörbe, összepréselődik előtte 

a levegő, és felforrósodik. A porszemcse egy pillanat töredéke alatt 

felizzik és elpárolog, miközben végigsuhan az égen – ekkor látunk 

hullócsillagot, tudományosabb nevén meteort.

Meteorzáporok – az ég egy pontjáról 
induló meteorok serege – akkor t nnek 
el  amikor a Föld keresztezi egy kis olygó 

vagy üstökös poros nyomvonalát.

Egy fényes meteor 
a Geminidák 

meteorraj érkezésekor. 
A Geminidákkal 

minden decemberben 
találkozhatunk.





A chilei  
Atacama-sivatagban  

talált meteorit.
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A z űrkavicsok néha olyan nagyok, hogy túlélik a földi 

légkörrel való találkozást és a tüzes utazást, és nem 

semmisülnek meg teljesen. Az ilyen törmelékdarabkákat, 

amelyek leérnek a földfelszínre, nevezzük meteoritoknak.

A meteoritoknak számtalan fajtájuk van. Léteznek kőzetmeteoritok 

és olyanok is, amelyek főleg fémekből, például vasból vagy nikkelből 

állnak. A tudósok gyakran fésülik át meteoritokért a sivatagokat és 

az olyan távoli helyeket, mint az Antarktisz. Vizsgálatukkal fontos 

dolgokat tudhatunk meg a Naprendszer távoli égitestjeiről vagy 

a bolygók múltjáról.

Egyes meteoritok a Hold vagy a Mars 
dara kái is le etnek.

Meteoritok



Sarki fény
Amikor sötétség borul a Föld sarki vidékeire, a fekete háttéren 

gyakorta előtűnik egy halványan derengő fényfüggöny, 

a sarki fény. Olykor az égboltot kettészelő fényes, színpompás 

fodrozódásként lehet megfigyelni. Az északi féltekén északi fénynek 

vagy aurora borealisnak nevezik, a déli féltekén látható déli sarki fény 

neve pedig aurora australis.

A főleg zöldben vagy vörösben táncoló sávok akkor jönnek létre, 

amikor a Föld mágneses tere bevezeti a Napból érkező napszél 

töltött részecskéit a földi légkörbe. Szabad szemmel nem láthatjuk,  

de ahogy beérkeznek a sarkvidék fölé egy széles, gyűrű alakú 

sávban, az ott lévő gázt világításra késztetik.



Aurora borealis 
a Nemzetközi 
Űrállomásról 
fényképezve.

A zöld szín  sarki fényt a légköri 
oxigén hozza létre.

Aurora borealis

Aurora australis
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Az Orion csillagkép a görög 
mitológiá an szerepl  vadászról 

kapta a nevét.

Ez az Orion csillagkép. 
Látod az Orion övét?

Csillagképek
É szrevettél már az éjszakai égen a szikrázó csillagokból 

kirajzolódó ismerős körvonalakat? Ezzel nem vagy egyedül. 

A különböző kultúrák csillagászati megfigyelői évezredeken 

át rajzoltak meg csillagokból álló alakzatokat, úgynevezett 

csillagképeket. Napjainkban 88 csillagképet tart számon 

a Nemzetközi Csillagászati Unió. Ezek mindenféle tárgyakat, 

lényeket és mitikus alakokat jelenítenek meg (lásd  200–203. oldal). 

Nem minden csillagalakzat – például a Göncölszekér vagy a Nagy 

Nyári Háromszög – hivatalos csillagkép. Ezeket aszterizmusoknak 

nevezzük.

Az égbolton megfigyelhető csillagképek nagy része az évszakokkal 

változik, ahogy a Föld halad a Nap körüli pályáján. Ez azt jelenti, 

hogy nyáron más csillagképeket láthatunk, mint télen.



1616

Hold
N ézz fel a Holdra egy tiszta éjszakán, és olyan égitestet fogsz 

látni, amelynek milliárd éves története a felszínére van írva. 

A kráterekkel szabdalt táj megszámlálhatatlan kisbolygó és üstökös 

becsapódásáról tanúskodik a Naprendszer ősi időszakából. De 

hogyan kötött ki ez a kőgolyó a Föld körül keringve? A választ 

a mai napig keresik a tudósok. A leginkább közkedvelt elképzelés 

szerint 4,5 milliárd éve a fiatal Föld összeütközött egy másik 

égitesttel. Az ütközés olyan hatalmas volt, hogy a másik égitest 

teljesen megsemmisült, és a Földből jókora, forró, olvadt anyag 

szakadt ki. A törmelék összeállt, lehűlt, és végül megszületett a Hold.

Amikor a Hold a legtávola  
jár a Földt l  mind a hét másik 
nagy olygót ehelyezhetnénk 

kettejük közé.

Föld Hold

A Hold éppen 
elhalad a Föld 

napos oldala előtt.




