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Az emberlakta Föld bolygón túl 
a világûr rettentô barátságtalan 
hely: elképzelhetetlenül hideg, 
végtelen tér, éltetô levegô 
nélkül. Ám számtalan 
csodálatos dolgot is rejt: 
tüzesen izzó csillagokat, 
különös világokat, titokzatos 
holdakat, lángoló üstökösöket 
és száguldó aszteroidákat.

A Helix-köd (Csiga-köd) egy pusztuló csillag 
körül kialakuló óriási felhô; gáz- és porhéjakból 
épül fel. Közel 115 000 km/h sebességgel tágul, 
tízszer gyorsabban, mint az eddigi leggyorsabb 
repülôgép, a North American Aviation X–15 
típusú rakétahajtású gépe.
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Mekkora  
a  Nap?
A Nap átlagos átmérôje 
1 391 016 km.  
Tömege több mint  
333 000-szerese 
a Föld tömegének.

A Nap 
átmérôje 

109-szerese
a Föld 

átmérôjének.

A napfoltokban erôs 
mágneses tér van jelen, 
amely megakadályozza, 
hogy a forró gázok a 
felszínre emelkedjenek.  
11 évenként megnô  
a napfoltok száma, ilyenkor 
az intenzív mágneses 
tevékenység még a földi 
rádióhullámokra is kihat.

NAPFOLTOK
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A Nap szemcsés felszíne a 
milliónyi, folyton emelkedô-
süllyedô, forró gázoszlopnak 
köszönhetô.

A napfoltok a Nap 
felszínén található 
alacsonyabb 
hômérsékletû 
területek.  
A képen egy 
kisebb látható, de 
a legnagyobbakon 
a Föld 15-ször is 
elférne.

A Nap fénye kb. 8 és ¼ perc alatt 
ér a Föld felszínére. A Jupiterig  
43 percig, a Neptunuszig 4 és ¼ 
óráig tart az út.

A napkitörések,  
más néven flerek, 
100 000 km-re is 
kiemelkedhetnek a  
Nap felszínébôl, azaz 
nagyjából nyolc Földnek 

megfelelô magasságba 
törnek ki.

Nap

8 ¼ perc

TÉNYEK RÖVIDEN

A Nap kb. 225 millió év alatt 
kerüli meg a Tejútrendszer 
középpontját. A keletkezése óta 
eltelt 4,6 milliárd év alatt 20-szor 
tette meg ezt az utat.
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Mekkora  
a  Hold?
A Hold átmérôje  
3475 km, valamivel több,  
mint a Föld átmérôjének 
egynegyede. A Föld 
felszíne 13-szor nagyobb, 
mint a Holdé.

A Kopernikusz-kráter  
a Hold egyik legnagyobb 

krátere: 93 km széles.

A Nap átmérôje 400-szorosa a 
Holdénak, és egy különleges egybe-
esésnek köszönhetôen a Nap éppen 
400-szor olyan messze van a Földtôl, 
mint a Hold. Ez a magyarázata, hogy 
napfogyatkozás idején a Földrôl nézve 
pontosan ugyanakkorának tûnnek.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

Ausztrália
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A Hold átmérôje 
majdnem akkora, 
mint Ausztrália 

legszélesebb 
része, amely  

3983 km.

A Hold a Naprendszer ötödik 
legnagyobb holdja. A Jupiter 

holdjai közül három, a 
Szaturnusz holdjai közül  

egy nagyobb nála.  
Bolygójához viszonyítva  

a Hold a Naprendszer 
legnagyobb 
mellékbolygója. 
384 400 km 
távolságban kering  

a a Föld körül.

A Nyugalom 
tengere egy lapos 
lávasíkság, amely 
kb. 4 milliárd éve 
szilárdult meg. 
Területe valamivel 
meghaladja a  
Brit-szigetekét.

A Föld átmérôje az Egyenlítônél 
12 756 km. Ennek mentén 
négyszer lehetne egymás mellé 
illeszteni a Holdat.

Hézagok nélkül a Hold 50-szer 
férne el a Föld belsejében.

Ha egy mérleg egyik serpenyôjébe 
helyeznénk a Földet, a másik 
oldalon 80 Hold tudná kiegyen-
súlyozni. A Föld azért ilyen nehéz, 
mert a belsô magja tömör vas, és 
ennek átmérôje kétszer akkora, 
mint a Hold magjáé.

TÉNYEK RÖVIDEN
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Mekkorák a 
bolygók? 
A Naprendszer 
bolygói 
különbözô 
méretûek. 
Néhányuk 
kicsi 
kôzetbolygó, 
míg mások  
gázóriások.

A Jupiter a 
legnagyobb bolygó, 
átmérôje 142 984 km. 
Fôleg örvénylô 
gázokból áll.

A Vénusz majdnem akkora, mint a Föld,  
de nagyon különbözik tôle. A légköre sûrû  
és mérgezô, a felszínén pedig 464 °C van. 
Ezen a hôfokon már megolvad az ólom is.

MÉRGEZÔ VÉNUSZ

A Föld a legnagyobb 
kôzetbolygó, átmérôje  
12 756 km az Egyenlítônél. 
Egyedülálló jellemzôje, 
hogy a felszínét 71% víz 
borítja.
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Mekkorák a 
bolygók? 

A Vénusz és az Uránusz a többi 
bolygóval ellentétes irányba forog. 
Ráadásul az Uránusz az oldalán 
forog, ezért attól függôen,  
hogy melyik pólust nézzük, úgy 
tûnik, mintha az óramutató 
járásával megegyezôen, illetve  
azzal ellentétesen forogna.

A Merkúr 
egyenlítôje 
29-ed része  

a Jupiterének.

Vénusz

A Merkúr a  
legkisebb bolygó, 
átmérôje mindössze 
4879 km. Ez a 
kôzetbolygó van a 
legközelebb a Naphoz.

A Mars kôzetbolygó, 
átmérôje 6799 km. Vörös 
bolygó néven is ismert a 
felszínén található vasban 
gazdag kôzetek miatt.

Az Uránusz 
átmérôje 51 118 km. 
Ez a legtávolabbi, 
szabad szemmel is 
látható bolygó. 
Fôleg gázokból épül 
fel, de valószínûleg 
van egy fagyott 
magja.

A Vénusz kôzetbolygó, 
átmérôje 12 104 km, 
közel akkora, mint  
a Föld.

A Szaturnusz a második 
legnagyobb bolygó,  
átmérôje 120 536 km.  
Fôleg hidrogénbôl  
és héliumból áll.

A Neptunusz nagyon 
hideg gázból áll. 

Átmérôje 49 532 km,  
a Naprendszer 

legtávolabbi bolygója.

Uránusz

A Szaturnusz 
gyûrûinek  

anyaga kôzet-  
és jégtörmelék. 

280 000 km 
hosszan 

nyúlnak el, de 
csupán 1 km 

vastagságúak.

TÉNYEK RÖVIDEN
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