
Editorial

Am avut o lunã noiembrie cu evenimente astronomice deosebite: ocultaþia lui Saturn de cãtre 
Lunã ºi o activitate sporitã a curentului Leonide. Amândouã au fost spectaculoase dar parcã 
Leonidele au fost mai speciale cãci au putut fi urmãrite cu ochiul liber!

Citind mesajele din poºta electronicã (e-mail) am putut urmãri, indirect, evoluþia eve-
nimentelor în cazul Leonidelor.  Noi românii nu prea ºtim sã comunicãm între noi ºi astronomii 
amatori nu fac o excepþie. Dar acest eveniment memorabil a spart acestã ”barierã”! În paginile 
urmãtoare veþi simþi ºi voi tensiunile observaþiilor ºi bucuria împãrtãºirii impresiilor. Poate textele ce 
vor urma nu respectã toate reguli e gramaticale dar au privilegiul de a fi scrise la “cald” ºi merg direct 
la inima noastrã, a celor ce iubim astronomia.

Am pus în paginã mesajele exact în ordinea în care au sosit. Fiecare mesaj are în antet data ºi 
ora precum ºi numele întreg al expeditorului. Am primt informaþii nu numai din toatã þarã ci ºi din 
SUA ºi Canada! Dupã paginile cu mesaje vor urma rapoartele unora dintre observatori care vor 
pãrea uneori mai “reci”, mai “tehnice”. Apoi impresii, foto...

Vã urez lecturã plãcutã,
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Leonide 2001
11/18/01

10:44 AM      Alexandru Conu

11/18/01

2:20 PM       Alin Tolea

11/18/01

4:10 PM    Dan  Mitrut

Salutare!

Noi, cei din Alexandria, ne-am leonit foarte plãcut. Cel puþin azi-noapte. Vineri spre sâmbãtã n-a 
fost nimik spectaculos ºi activitate scãzutã din partea Leonidelor. Cel mai tare a fost un Leonid de    
-3, dar în rest slabi. Azi-noapte în schimb totul s-a schimbat. O grãmadã de meteori frumoºi în 
partea a doua a nopþii. SUPERB!! Mulþi între 0 ºi -3, câþiva de -5 ºi -6 ºi unul de -8. Am vãzut doi 
Leonizi punctiformi + un Taurid ºi un Leonid sinusoidali. De asemenea am vãzut un Leonid cu o 
traiectorie cel puþin ciudatã. Adicã ºi-a schimbat direcþia destul de mult spre final. Destul de mult 
înseamnã cã a fost un meteor ca un unghi de 120 de grade. Mi-a zis ºi Vali (Valentin Grigore, 
preºedintele SARM - n.r.) cã a mai vãzut aºa ceva în alþi ani. Am stat afarã pânã ce lm a ajuns în jur 
de +1 ºi am mai vãzut destui meteori pe cerul foarte luminos. În ambele nopþi a fost cer foarte bun: 
prima noapte lm 6.5 iar azi-noapte a ajuns ºi la 6.7.

Alex

Salut,

Pe aici a fost senin, dar în locul de observaþii unde am fost a fost ceaþã, mai subþire sau mai groasã, 
dar permanentã. Cu toate astea, stelele tot se vedeau, dar lm era în jur de 4,5 la zenit. Pe la 2-3 edt 
= 7-8 UT au început sã vinã meteorii ºi au þinut-o aºa constant, între 20-40 minut, o grãmadã de 
bolizi. Spre ziuã s-a înteþit ºi mai tare, dar s-a luminat ºi am plecat acasã.

Asta prin ceaþã!!!!

Au avut dreptate, chiar cã a fost furtunã!!!

Alin

PS: din pãcate, ceaþa permanentã m-a împiedicat sã fac fotografii, aveam 2 aparate cu mine...

Veºti bune de la Bacãu,

A fost o leonealã pe cinste, cel mai frumos spectacol pe care l-am vãzut eu pânã acum, având în 
vedere cã eu nu am vãzut leonide niciodatã. Aþi vãzut bolidul taurid de -5 ºi un alt sporadic de -5 în 
jurul orei 0? Am vãzut cam aceiaºi bolizi ca ºi Vali (Valentin Grigore -n.r.), ºi multe leonide în 
crepuscul.
Am vreo douã leonide ºi pe Foto. În seara asta mã întorc, sperând cã o sã mai prind ceva din faza 
descendentã.
Sunt fericit, chiar dacã nu am vãzut furtuna.

Dan

,

,



Leonide 2001
11/18/01

7:20 PM          Adrian  Sonka

11/18/01

11:22 PM                  Emil  Neatã

La Mãgurele au fost: Mircea Rãduþiu, Incze Daniel, Iulian Olaru, Codrin Mardare, ªonka ºi 
încã douã dansatoare din buric. Cam 50 de leonide în douã ore. Un bolid galben de cel puþin -3 la 
începutul serii.

Mai stãm ºi în noaptea urmãtoare.

Din pãcate membrii ACB ºi SARM au dovedit cã sunt mari amatori de astronomie: au zis cã 
vin 30 ºi au venit 5 (cinci).

Adi (ªonka)

,

,

Salut!

Am avut cer senin în cele douã nopþi de Leonide ºi am reuºit sã fac observaþii.

 În noaptea de 16/17 am avut un timp efectiv de 3,8 ore. Activitatea Leonidelor a fost foarte slabã, 
am reuºit sã vãd doar 13. A fost doar una spectaculoasã, de -2.5 cu o trenã foarte strãlucitoare. 

Tauridele (am notat cei doi radianþi, nord ºi sud, ca unul singur) au fost destul de multe, mai ales 
spre începutul nopþii de observaþii, când am avut un câmp vizual favorabil lor. Un alt meteor 
spectaculos a fost un sporadic de -2.5 care a apãrut foarte aproape de orizont, cu viteza micã ºi o 
trenã foarte latã. 

Noaptea de 17/18 a fost una extraordinarã. Într-un timp efectiv de 4,04 ore am vãzut 166 de 
Leonide, toate spectaculoase, cu trene persistente (una de peste 30 sec.) ºi magnitudini mici. Douã 
dintre ele au fost ºi cu aprinderi multiple, una cu 2 ºi cealaltã cu 3. Chiar ºi dupã ora 6:30, când cerul 
era luminat complet am mai vãzut încã 5, la una am putut sã vãd ºi trena timp de douã secunde.

Am vãzut ceva activitate ºi la alfa Monocerotide, 4 meteori. 

În total în noaptea de 17/18 am vãzut 219 meteori. Ceva superb, chiar dacã România nu a fost într-o 
zonã favorabilã.

Am ataºat ºi rapoartele de observaþii pt. aceste douã nopþi, pentru arhiva SARM ºi pentru oricine 
este interesat sã vadã cum a fost activitatea. Vali sau Dan (Valentin Grigore ºi Dan Mitruþ - n.r.), e 
nevoie la capitolul distribuþia magnitudinilor sã mai fac tabele separate de câte 50 meteori? 

Cer senin!

Emil



Leonide 2001
11/18/01

11:46 PM     Emil  Neatã

11/18/01

11:56 PM  Ovidiu  Vãduvescu

Nu ºtiu ce se întâmplã.... Eu am fost toatã noaptea de 17/18 prezent la datorie ºi nu am vãzut nimic 
sub -5, nici trene de foarte lungã duratã. Am vãzut ºi eu izbucniri, de maxim 3 pe secundã, dar nu 
mai mult...

Vali  (Valentin Grigore - n.r.)  zi-mi te rog pe la ce ore ai vãzut bolizii ãia.

Am trimis rapoartele de observaþii pe listã. Faza e cã nu se pot citi, sunt descentrate complet... Ce e 
de fãcut?

Emil

,

Salut, 

Asearã (17/18 Nov.) am plecat pe la ora 23 cu încã 4 români (Ina, Cãtãlin, Sandu ºi fiul lui) ºi 3 
maºini cãtre "Forks of the Credit Provincial Park" (aflat pe un deal împãdurit, la 50km nord de 
Mississauga). 

Am ajuns în jurul orei locale EST 0:30; mai era o singurã maºinã acolo. În locul ãsta mai merg uneori 
unii membri RASC pentru observaþii deep-sky. Locul s-a dovedit destul de bun (cred cã dacã e 
senin mag lim cca 6) ºi poluare luminoasã micã, M42 ºi Pleiadele se vedeau perfect prin binoclu. 

Însã la fel ca ºi Alin, din pãcate toatã noaptea acolo am avut parte de ceaþã, mai deasã (uneori nu se 
vedea decât Jupiter ºi încã 2-3 stele) sau mai subþire (mag lim 5,5-6 în micile zone senine). De 
acolo, între 0:30-5:30 EST cred cã am vãzut în jur de 30-40 de meteori; îmi pare rãu, dar deºi eram 
hotãrât, din cauza vremii proaste ºi inconstante n-am mai fãcut raport. Aproape toate observaþiile 
au fost "observe through" (din maºinã). 

În schimb a venit o GRÃMADÃ de lume (probabil s-a anunþat de locul ãla undeva în presã), în 
parcarea la intrarea în parc s-au perindat cred în total peste 30-40 de maºini (cred cã dacã era senin 
oricum trebuia sã ne mutãm). Erau în cea mai mare parte spectatori tineri, dar ºi amatori (i-am vãzut 
pe câþiva echipaþi de observaþii, ceva saci de dormit, paturi, ºezlong-uri, trepiede, etc. Amatorii se 
cunoºteau dupã luminile de poziþie :) iar spectatorii dupã faruri ºi lanternele albe. 

Din cauza ceþei, din deal am vãzut mai mult meteori strãlucitori (mag 2..-2), cum ziceam doar cca 
30-40 în total în cele 5 ore. NU prea am remarcat bolizi (mã gândesc cã dacã ar fi fost, ar fi trebuit sã 
aparã, cãci Jupiter s-a vãzut permanent). Din cauza ceþei n-am fãcut nici o pozã. 

Pe la ora 5:30 am plecat cu Sandu ºi fiul lui, (deºi era întuneric, era încã ceaþã) ºi în 10 min am ieºit 
la drumul principal, mergând spre sud. Chiar pânã sã ieºim, prin pãdure printre copaci am vãzut din 
mers vreo 3-4 meteori (probabil sub mag 0..-2). Imediat ce am intrat pe drum, am mai vãzut încã 
vreo 3-4 (toþi spre sud, destul de jos), aºa încât am hotãrât sã opresc, la marginea drumului (urmaþi 
de Sandu în maºina din spate). 

Am fãcut foarte bine: cerul era complet senin spre vest, ºi senin spre nord ºi sud (direcþia drumului),



Leonide 2001
iar mag lim cca 5,5. Iar surpriza nu a întârziat sã aparã: 

ÎNTRE 5:45-6:05 EST (10:45-11:05 UT) AM PUTUT ADMIRA CEEA CE CRED CÃ A FOST O 
IZBUCNIRE SAU CHIAR O FURTUNÃ, ÎN SPECIAL ÎNTRE 5:45-5:55 EST (10:45-10:55 UT). ÎN 
DOAR UN SFERT DE ORÃ CRED CÃ AM VÃZUT CCA 100 DE METEORI (CEA MAI MARE 
FRECVENÞÃ VÃZUTÃ VREODATÃ DE MINE)!!! DE VREO 3 ORI AM VÃZUT CÂTE 2-3 ÎN 
ACELAªI MOMENT, IAR ÎN MEDIE PE O JUMÃTATE DE CER CAM UNUL LA 3 SECUNDE!!! AU 
FOST VREO DOUÃ MOMENTE CÂND AM VÃZUT 10 METEORI ÎN 10 SECUNDE!!! AªA DA, 
LEUL ÎªI SCOSESE GHIARELE, ASTA MAI DA PLOAIE DE METEORI!!! 

Poate cã acolo, la margine de ºant, ne-a fost dat sã observãm chiar maximul preconizat cu o orã 
mai devreme? (am vãzut chiar acum pe net cã ora coincide cu observaþiile din Hawaii). Mag. medie 
a meteorilor acelei izbucniri a fost în jur de 1..0 mag, dar am vãzut ºi câþiva de -1,-2,-3, cam un sfert 
din ei aveau urmã (unii de 2-3 sec), iar culorile roºu, galben ºi verde erau predominante (afarã de 
alb). Nu am vãzut nici unul mai strãlucitor de -4. 

Din pãcate, din cauza luminilor maºinilor dar ºi a spectacolului pe care am dorit sã-l vãd cu proprii 
ochi, n-am mai fãcut nici o pozã. Oricum, acel sfert de orã al dimineþii de 18 nov. 2001 va rãmâne de 
neuitat! La revedere, Leonide 2001! 

Din Ontario, Canada, 
Ovidiu Vãduvescu

11/19/01

1:16 PM    Dan  Mitrut,

Activitatea de azinoapte, 18/19 a fost iarãºi plinã de surprize. Încã cu radiantul abia rãsãrit leonidele 
traversau cerul. Am remarcat culoarea roºie urmele deosebit de lungi chiar la cele de plus doi.

Ne-am apucat cu Teo (Tedora Plãeºu - n.r.) de observaþii în jurul orei 23. Pânã m-am aranjat eu, ea 
numãrase deja vreo douãzeci în douãzeci de minute. Ce a urmat a fost deosebit. Curgeau leonide 
de peste tot, lungi ºi de 30 de grade. A fost un moment, în nord, unde aveam eu câmpul când am 
numãrat nu mai puþin de 7 pe minut.

În jurul lui 12 ºi ceva, nu mai þin minte exact cã nu am derulat banda, a venit cel mai frumos meteor 
din viaþa mea. A plecat de la jumãtatea distanþei radiant-Casiopeea, la început ca un +3. A mers aºa 
vreo 30 grade, apoi a început sã creascã în intensitate. A avut prima izbucnire de -2, apoi parcã a 
dispãrut. În Pegas s-a aprins brusc de un albastru ºi verde inimaginabil. Umbra s-a întins pe pãmânt 
ºi am evaluat -12, deºi cred cã a fost mult mai mare, ultima izbucnire fiind de -5.A mers cam o sutã 
de grade. Urma de forma unui baston a devenit compactã, a durat mai mult de 10 minute ºi s-a topit 
în Pegas, deplasându-se cam 5 grade.

Am mai vãzut bolizi, a fost o noapte la fel de spectaculoasã. Dar eu am rãmas marcat de lumina 
aceea de explozie albastrã, care îmi vine mereu în minte, încât azi nu am fost bun de nimic. Abia 
mai merg de somn pe stradã, iar când închid ochii vãd rãgetul strãlucitor al Leului. Disearã încep sã 
lucrez observaþiile. Azi developez. De aici de la Bacãu vor fi douã rapoarte, Teo ºi eu.

A vãzut cineva bolidul de azinoapte?

Odihnã plãcutã tuturor celor brumaþi de nopþile de leonide , cu ochii sparþi de aºa luminã....

Dan



11/19/01

1:54 PM              Iulian Olaru

Leonide 2001
Salut!

Noaptea de 17-18 nov. a fost cu adevãrat superbã! Pentru câteva ore mi-am adus aminte de cele 
vãzute în 1998 cu câteva ore înaintea maximului observat atunci de Vali (Valentin Grigore - n.r.)
.
Împreunã cu Codrin, am fost singurii care am fãcut efectiv observaþii (vizual) de la Mãgurele (lângã 
Bucureºti) pe un cer cu o magnitudine limitã aproape constant de 5,7. Am început puþin înainte de 
miezul nopþii (vizual ºi foto) ºi nici nu ne instalasem bine cã un bolid de -4,5 (Tauridã) s-a topit 
undeva în dreptul Carului Mare. Era cu câteva minute înainte de ora 0h (se pare cã e cel vãzut ºi de 
Dan, ºi poate ºi de alþii). Apoi pânã pe la 2h n-am vãzut decât sporadici ºi tauride, Leonide foarte 
puþine.

Dupã ora 2, însã, au început …  

Cu mag. peste 2 le-aº numãra pe degete. Cele mai multe au avut mag. între -3 ºi 0, iar bolizi - puþini. 
Cel mai ciudat "fenomen" la care am fost martori ar fi ceva în genul unui fulger. O luminã intensã de  
f. scurtã duratã, ca o explozie. Nu ºtim dacã a fost sau nu meteor întrucât nu a avut nici o "coadã".  A 
mai vãzut cineva aºa ceva?  În ce priveºte observaþiile fotografice, sper sã fi prins ceva pe unul din 
ultimele cliºee fãcute. Timp total de observare cca 5h. 

Ajuns acasã, pânã sã rãsarã complet Soarele, am mai privit de la balcon. În jumãtate de orã am 
vãzut o Leonidã de -1 ºi când aproape cã se luminase (se mai vedeau doar Vega ºi Arcturus) un 
bolid cum n-am mai vãzut niciodatã a apãrut deasupra blocurilor. Era Leonidã ºi cred cã avea 
magnitudinea pânã în -9 sau -10. Ca strãlucire mi-a adus aminte de Lunã. Ora la care l-am vãzut 
6h34m20s.  N-aº putea descrie imensa bucurie dupã ce l-am vãzut.

Dan ºi Vali (Dan Mitruþ ºi Valentin Grigore - n.r.), o sã vã trimit rapoartele observaþiilor (inclusiv 
bolidul) în câteva zile.

Nu ºtiu cum a fost noaptea de 18/19, dar de la balcon nu am vãzut decât vreo 2-3 meteori mai 
strãlucitori.

Desi, n-am vãzut-o în toatã splendoarea ei, a fost o leonealã pe cinste. Mai ales cã de doi ani o tot 
aºteptam.

Toate cele bune,

Iulian

11/19/01

3:47 PM          Adrian  Sonka,

Am vãzut ºi eu bolidul acesta. Explozia a fost albastrã, albastrã. Mai erau cam cinci oameni care l-au 
vãzut. Dupã prima explozie am mai vãzut încã douã dupã care nu a mai rãmas decât o urmã de 10 
grade. Urma a stat cam 30-50 secunde.

Noaptea de 18/19 a fost mai bunã.

Adi (ªonka)



11/19/01

4:58 PM      Alexandru Conu

Leonide 2001
Salutare!

Sunt fericit... atât pot sã spun... Am vãzut bolidul de noaptea trecutã. Tocmai mã trezisem ºi 
deschisesem fereastra decis doar sã admir fãrã sã scriu nimic fiindcã nu îndeplineam nici una din 
exigenþele unui raport serios. Nu cred cã am stat 2 minute pe geam ºi dintr-o datã m-a lovit. Eu nu 
am vãzut decât faza finalã din Pegasus. Eu i-am dat -15 dar nu am experienþã în domeniul ãstora 
atât de strãlucitori. Oricum meteor mai strãlucitor eu n-am mai vãzut. Totuºi nu bate Perseidul de -10 
care s-a fragmentat în 4 în Taurus în 2000. Ãla m-a marcat ºi mai ºi. Am mai stat pe geam pânã pe la 
5 ºi am mai vãzut câþiva frumoºi. Încã unul punctiform!! Bineînþeles cã azi m-am dus terminat la 
ºcoalã dupã 3 nopþi de nesomn ºi-am mai dat ºi 2 lucrãri. Au fost de treabã 2 profi ºi pur ºi simplu m-
au lãsat sã dorm la orã cã nu mai ºtiam nici cum mã cheamã. Când am venit acasã, aºa obosit cum 
eram am fugit la fotograf sã vãd filmul developat. Am prins ºi eu primul meteor pe film. ªi nu e unul 
sunt 3!!! Am început sã sar de bucurie la ãla în atelier. Omu n-a fost surprins cã mã ºtie nebun... Nu-i 
extraordinarã imaginea în sensul cã sunt douã cadre un pic suprapuse. Dar se vãd meteorii mei!! 
Nu-mi pare deloc rãu de zecile de cliºee consumate pânã acum la vânãtoare de meteori. 2 sunt pe 
un cliºeu iar unul e pe celãlalt. Toþi sunt Leonizi. Unul are -2, altul -1 ºi celãlalt +0.5. Chestia e cã 
dupã ce am fãcut cliºeul ãsta m-a lãsat aparatul, adikã n-a mai tras filmul. ªi pânã atunci m-am 
chinuit cu el de nu se poate. Dar bine cã s-a gãsit sã meargã atunci!! Acum e OK. L-am reparat. Vã 
ataºez ºi poza. Cel de 0.5 se vede destul de slab pe scanare, lângã Rigel. Stelele de pe al doilea 
cliºeu sunt întrerupte fiindcã a trebuit sã acopãr un timp obiectivul cãci a trecut unul cu tractorul ºi 
fãcea luminã.

Sã vã bucuraþi de stele mãcar atât cât mã bucur ºi eu.
Cer senin,

Alex

11/19/01

9:05 PM   Raul  Trutã,

Salut tuturor!

Pentru prima datã s-au fãcut observaþii ºi la Târgu-Mureº! Împreunã cu Attila Soo ºi Marc Florin am 
fãcut observaþii în noaptea de 17/18 ºi apoi din pãcate am rãmas singur pe noaptea de 18/19. Am 
asistat la un adevãrat spectacol! Personal nu am mai vãzut aºa ceva niciodatã. Am început 
observaþiile în jurul orei 2 noaptea dupã ce ne rãtãcisem printr-o pãdure dar oricum se pare cã pe 
atunci începuse spectacolul. Vedeam printre copaci meteor dupã meteor. Am ajuns din fericire într-o 
poianã de unde am putut admira leonidele pânã în jurul orei 6 dimineaþa. Am vãzut fiecare între 130-
150 de meteori eu desigur mai puþin deoarece pânã scriam unul pentru raport mai treceau 2. La un 
teff de 3,5 ore ºi o lm în jurul la 5,70 am notat 102 meteori majoritatea de 0, -1, -2. Cel mai 
spectaculos a fost un bolid de -6 la ora 05h31m albastru verzui cu o urmã de peste 1min.

Apoi în noaptea de 18/19 rãmas singur deºi se lãsase ceaþa am vãzut o activitate bunã pânã în jurul 
orei 1:30 când ceaþa nu mai permitea observarea. Surpriza a venit la ora 00:30 când un bolid verzui 
(cel mai mare ce l-am vãzut vreodatã) de cel puþin -12 (nu pot spune sigur ºi din cauza ceþii) a  
strãbãtut cerul cam 100-90grade  cu douã explozii ºi a lãsat o urmã de peste 5 min. Cred ºi m-a 
lãsat ºi pe mine cu gura cãscatã vreo 2min.:)))

 SUPER! ADEVARAT SPECTACOL!
Voi trimite cât de repede ºi raportul numai sã numãr minusurile de la mag. care sunt cam multe.
CER SENIN!!

Raul Truþã



Leonide 2001
Raport

Location  long. 25 30 E    latit. 43 45 N    

Site PAULEASCA, jud. TELEORMAN  Country: ROMANIA

Observer ALEXANDRU CONU   IMO code: CONAL

° ’ ° ’

Day:16/17 Month:11 Year:2001

Begin: 21h 25m   End: 04h 00m

Day:17/18 Month:11 Year:2001

Begin: 21h 35m   End: 04h 25m

Shower
LEO
STA
NTA
AMO
Spor.

                     1.5 2.5 2.5 8 9 7.5 7.5 3.5    42
                 1 0.5 0.5         0.5 7.5 1        11
                     1     1.5 4.5 5.5 1.5 1 1    16
                             0.5 0.5 0.5 2 1.5 1    6
                               2 5.5 5.5 6 19

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 tot

Shower
LEO
STA
NTA
AMO
Spor.

   1 2 2 4 6 12 24.5 19 23.5 34.5 20.5 10.5 7.5 4    171
                                1 1 4.5 2.5     1    10
                    2 1     3 2 3 5 2 1    19
                                    0.5 1.5 4 0.5 0.5    7
                              1 4 7.5 12 5.5 1    31

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 tot

Period
(UT)
21:25-22:27
22:28-23:38
23:39-00:47
00:48-01:53
01:54-04:00

    
     

46 55 1 1 6.54 C 4 C 5 C 3 C 0 C 3
46 55 1 1 6.54 C 4 C 3 C 4 C 2 C 4
46 55 1 1 6.52 C 9 C 3 C 2 C 1 C 4
90 25 1 1 6.5 C 10 C 3 C 1 C 1 C 5
90 25 1.76 1 5.76 C 15 C 2 C 1 C 2 C 3

   Field Teff F lm LEO NTA STA AMO Spor
RA   Dec h    m  M N M N M N M N M N

Period
(UT)
21:35-22:35
22:36-23:55
23:56-01:08
01:09-02:14
02:15-03:15
03:16-04:25

    
     

46 55 1 1 6.59 C 3 C 5 C 1 C 0 C 2
46 55 1 1 6.62 C 10 C 5 C 5 C 2 C 7
90 25 1 1 6.68 C 32 C 4 C 0 C 3 C 7
90 25 1 1 6.46 C 36 C 2 C 0 C 1 C 3
90 25 1 1 6.21 C 40 C 2 C 1 C 1 C 7
90 25 0.9 1 5.46 C 50 C 1 C 3 C 0 C 5

   Field Teff F lm LEO NTA STA AMO Spor
RA   Dec h    m  M N M N M N M N M N



Leonide 2001
Raport

Location  long. 22 E    latit. 43 N

Site  CIUPERCENII NOI, jud. DOLJ  Country: ROMANIA

Observer NEATÃ EMIL  IMO code:  NEAEM

°55’ °50’

Day:16/17 Month:11 Year:2001

Begin: 22h 15m   End: 03h 00m

Day:17/18 Month:11 Year:2001

Begin: 23h 20m   End: 04h 00m

Shower
LEO
TAU
Spor.

   0.5 0.5 0.5 2 4 2.5 2.5 0.5 13
   0.5 0.5 4 3.5 1.5 1.5 0.5 12
 0.5 0.5 1 2 1 4 4.5 3.5 6 23

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 tot

Shower
LEO
TAU
AMO
Spor.

   1.5 5 9 14.5 21.5 27.5 24 25 20 15 3 166
   1 1.5 3 4 2.5 1.5 0.5 14
   1.5 1.5 1 4
 1 3.5 8 7.5 8 7 35

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 tot

Period
(UT)
22:15-23:22
23:38-00:45
01:10-03:00

    
     

 6 21 1.06 1 5.85 C 1 C 5 C 3
 6 21 1.08 1 6.02 C 1 C 4 C 9
10 41 1.66 1 5.78 C 11 C 3 C 11

   Field Teff F lm LEO Tau Spor
RA   Dec h    m  M N M N M N

Period
(UT)
23:20-01:00
01:10-02:30
02:30-04:00

    
     

 8 28 1.58 1 6.12 C 28 C 6 C 3 C 13
10 40 1.08 1 6.23 C 56 C 4 C 1 C 10
10 40 1.38 1 5.86 C 82 C 4 C 0 C 12

   Field Teff F lm LEO Tau AMO Spor
RA   Dec h    m  M N M N M N M N

,



Leonide 2001
Raport

Location  long. 25 E    latit. 44 N

Site  MÃGURELE,   Country: ROMANIA

Observer OLARU IULIAN  

°56’ °21’

Day:17/18 Month:11 Year:2001

Begin: 21h 55m   End: 02h 16m

Shower
LEO
Spor.

1 1 2 10.5 9.5 6.5 5 4 1.5 1 1 43
1 1 2 5.5 8 2.5 20

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 tot

Period
(UT)
21:55-23:28
23:50-00:23
00:32-02:16

    
     

60 40 1.05 1.18 5.72 C 1 C 10
85 35 0.5 1.18 5.72 C 15 C 1
75 10 1.13 1.11 5.71 C 27 C 9

   Field Teff F  lm LEO Spor
RA   Dec h      m M N M N

Data: 18 NOV 2001 Unghiul aparent cu orizontala: ~ 60
Ora: 04h34m20s   (UT)
Locul:  Bucureºti, România Magnitudine: -9 (comparabil cu Luna între 
Lat:  44  25' N Long: 26  07' E primul pãtrar ºi Lunã plinã) 

Localizare cu aproximaþie Durata: 1,5 sec

Coordonate astronomice: Culoare: alb-argintiu, galben
Punct de început RA: 17h 30m
Punct de început decl: +50 Urma: aprox. 15
Punct de sfârºit RA: 19h
Punct de sfârºit decl: +45 Curentul: Leonide

Coordonate azimutale: Observator: Olaru Iulian
Punct început h: 20
Punct început Az: 40
Punct sfârºit h: 10
Punct sfârºit Az: 35

°

° °

° °

°

°
°

°
°
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Leonide 2001
Le aºteptam ... de mai bine de doi ani

Mãgurele

Spectacolul Leonidelor

Iulian Olaru

În 1998 , am fost printre puþinii care vãzuserã doar începutul maximului observat, aproape în 
totalitate, de la noi din þarã numai de Valentin Grigore. 

Aveam idee de ce însemnau ºi cum puteau arãta Leonidele, ºi peste dezamãgirea nopþii 
înnorate de 17/18 nov 1998 nu am trecut decât cu gândul  la ce va fi peste un an.

Nu a fost însã sã fie nici în 1999 nici în 2000, ambele maxime fiind "acoperite" fie de nori ºi 
zãpadã, fie de nori ºi Lunã.

A venit însã acest 2001 cu un cer spre împlinirea speranþelor, cu siguranþã nu numai ale 
mele.

 

Existã un loc în apropierea Bucureºtiului, de unde se pot face observaþii astronomice destul 
de bune. Nu se ajunge greu, ºi de acolo ... de la marginea "Clopotului de luminã" al Bucureºtiului te 
poþi bucura de un cer cu o magnitudine limitã între 5,5 ºi 6. 

Aºadar, echipaþi cu cele necesare observaþiilor, am început sã admirãm bolta înstelatã puþin 
înainte de miezul nopþii (17-18 nov). Nici nu ne instalasem bine, când un bolid de  -4 ce a pornit din 
apropierea zenitului se topi deasupra Bucureºtiului. A fost o Tauridã ce ne scosese din piepturi 
primul strigãt de bucurie. 

Ce a urmat ne-a surprins. Pânã spre ora 2 (TLR) nu am vãzut decât sporadici ºi aproape 
deloc Leonide. Dupã aceastã orã însã au început. Erau momente în care apãreau câte 4-5 
Leonide, apoi aproape zece minute nimic. Alte 4-5 Leonide, alte zece minute tulburate numai de 
vreun sporadic rãtãcit. Spre ora 4 am observat aproape numai Leonide, însã cu aceeaºi frecvenþã 
ca ºi pânã atunci.

Cred cã am rezistat la cele câteva grade Celsius sub zero numai cu ajutorul ceaiurilor calde 
bãute în timpul pauzelor.

Spre 5 dimineaþa, am spart tabara, ºi mânaþi ºi de obosealã ºi de frig ne-am întors spre 
casele noastre.

Ajuns acasã însã, parcã tot nu îmi venea sã mã dezlipesc de cer ºi de stelele lui. Stãteam de 
jumãte de orã la fereastrã ºi priveam ... Soarele mai avea puþin ºi se fãcea vãzut deasupra 
orizontului. ªi când nu se mai zãreau decât Arcturus ºi Vega, în (încã) liniºtea dimineþii, un bolid 
superb veni dinspre zenit ºi se topi puþin deasupra blocurilor la aproximativ 10 grade. A trecut prin 
apropierea stelei Vega. Pãrea"învãluit" în flãcãri ºi întrucât avea strãlucirea asemãnãtoare cu cea a 
Lunii între Primul pãtrar ºi Lunã plinã, cred cã a avut o magnitudine de  -9 sau 10. Am amuþit. 
Privesc ceasul: 6h34m20s (TLR) . Soarele se pregãtea sã rãsarã .

Acum e timpul de odihnã, îmi spun, ºi somnul veni cu visul ... vãzut deja cu ochii. 



Leonide 2001

Expunerile au fost fãcute între 5:32:14 - 5:49:57 ºi 5:50:55 - 5:59:49. Pãcat cã sunt suprapuse un 
pic dar la cât am pãtimit în noaptea aia cu ZENIT-ul mã mulþumesc ºi cu asta. La -6 grade io a trebuit 
sã desfac aparatul ºi sã mã chinui sã-l fac într-un fel sã tragã filmul. Am folosit un ZENIT E, cu 
obiectiv Pentacon MultiCoating de 50mm la f/1,8 pe film Solaris. Nu e grozav filmul dar e ieftin ºi am 
vãzut cã prinde meteori. Cei doi meteori din stânga sunt de pe primul cliºeu ºi au -1. Ceilalþi doi au -2 
ºi +0,5. Acesta din urmã se vede foarte slab, abia se distinge pe scanare.

Alexandru Conu
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