
In decembrie ploua cu stele
in luna in care tocmai am pasit cerul va cerne stele de doua ori, pentru ca pe langa fulgii de nea,
scrutatorii noptii se vor putea delecta cu spectacolul oferit de Geminide. Potrivit site-ului Observatorului
Astronomic "Vasile Urseanu" din Bucuresti, in perioada 4-17 decembrie pasionatii de astronomie, si nu
numai ei, vor avea ocazia de a urmari praful ramas dupa trecerea asteroidului-cometa 3200 Phaeton si
transformarea lui in stele cazatoare, la intrarea in atmosfera Pamantului, maximul curentului
producandu-se cel mai probabil pe 13 decembrie.
  
  Potrivit aceleiasi surse, acesti meteori au fost botezati Geminide, pentru ca par sa vina din constelatia
Gemini si au, totodata, o caracteristica mai speciala: sunt mai lenti si mult mai luminosi decat alti
meteori, putand fi observati fara greutate pe cerul noptii, deplasandu-se lent, printre stele. 
  
  Chiar daca in timpul maximului am putea vedea cam 120 de meteori pe ora, in noaptea de dinaintea si
de dupa producerea maximului numarul stelelor cazatoare va fi de minim 40-50 de stele pe ora. Mai
mult, specialistii ii sfatuiesc pe pasionatii de spectacol pe cer sa faca observatii dupa miezul noptii spre
dimineata, stelele fiind observabile la 45 de grade deasupra orizontului, spre est, sud, vest sau nord.
  
  
  
  De unde vin Geminidele?
  
  
  
  Sursa curentilor de meteori sunt, de obicei, cometele - bulgarii de zapada murdara care in apropierea
Soarelui sublimeaza (trec din stare solida in stare gazoaza) eliberand praful prins in gheata. Geminidele
s-au nascut insa dintr-un asteroid (3200 Phaeton), care prezinta o singura caracteristica cometara, orbita
sa aducandu-l la numai 20 milioane de kilometri de Soare. Chiar daca Phaeton nu se comporta ca o
cometa, un studiu din 2009 il caracteriza drept o "cometa solida " care in preajma apropierii de Soare
elibereaza praf.
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