
meteor  –  encyklopedické heslo 

 

Meteor – súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí meteoroidu (malého telieska 

medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry. 
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meteor  – čo si má zapamätať žiak 

 

Meteor – súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí meteoroidu (malého telieska 

medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry.  

O meteoroch je nemožné hovoriť  bez súvislosti s meteoroidmi a meteoritmi, nakoľko 

tieto 3 pojmy v podstate pomenúvajú malé teliesko medziplanetárnej hmoty v 3 rôznych 

fázach jeho existencie. Konkrétne je: meteoroid - tuhé teliesko obiehajúce okolo Slnka 

v medziplanetárnom priestore,  meteor – súbor javov počas preletu meteoroidu zemskou 

atmosférou a meteorit – zvyšok meteoroidu, ktorý zostal po jeho prelete atmosférou a dopadol 

na zem.  

Meteoroid – bežne s hmotnosťou niekoľko gramov - vstupuje do vyšších vrstiev 

atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s
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. Vďaka vysokej kinetickej energii meteoroidu sa 

trením o vzduch jeho povrch silne zahrieva. Počas preletu meteoroidu hustejšou vrstvou 

atmosféry, kedy sa teplota postupne zvyšuje, dochádza k ablácii materiálu telesa – teda jeho 

drveniu, taveniu a vyparovaniu pri teplotách okolo 2500K. Teleso naráža na molekuly a 

atómy zemskej atmosféry a tým ich ionizuje a excituje. Vo výškach 120–80 km nad zemou je 

teplota materiálu okolo 2200K, preto sublimuje. V týchto výškach, kde je už počet nárazov 

dostatočne veľký, žiari rekombinačným procesom oblasť atmosféry a najmä pary telesa, ktoré 

ho obklopujú. Meteoroid za sebou zanecháva oblasť ionizovaných častíc a voľných 

elektrónov naďalej žiariacu rekombinačným procesom – vzniká stopa meteoru. Vzniknutý 

elektrónový plyn odráža elektromagnetické vlny. Prelet meteoru preto môžeme zachytiť 

radarom. Meteory prestavajú žiariť vo výškach okolo 70 km. Meteoroidy, ktoré sa pri páde 

celkom „nevyparia“, ale dopadnú až na zemský povrch, nazývame meteority.  

 
 

Obrázok 1: Stopa meteoru môže byť na oblohe pozorovateľná aj niekoľko minút po 

samotnom prelete meteoru (autori: Conor McDonald, Robert Cobain and Martin McKenna). 

 

 Meteoroidy pochádzajú najmä z komét. Môžu to byť tiež úlomky asteroidov, 

terestrických planét, alebo môžu byť tvorené pôvodným materiálom Slnečnej sústavy.  

Vo všeobecnosti delíme meteory na rojové a sporadické. Rojové meteory sú meteory 

geneticky patriace ku konkrétnemu materskému telesu, ktorého dráhu, resp. dráhu prúdu telies 

z neho pochádzajúcich, Zem v istom období pretína. Hovoríme vtedy o období činnosti 

meteorického roja. Sporadickými meteormi nazývame všetky ostatné meteory, ktoré nie je 

možné priradiť  k nijakému známemu roju. 



meteor  – čo má k dispozícii učiteľ 

 

Meteor – súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí meteoroidu (malého telieska 

medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry.  

 

Úvod 

 

Slovo meteor pochádza z gréčtiny () a vo všeobecnosti znamená úkaz 

v ovzduší, alebo tiež vznášajúci sa vo vzduchu. Tu má takisto pôvod pomenovanie vedy o 

počasí - meteorológia, ktorá ale s meteormi ako takými nemá nič spoločné. Niekde sa však 

ešte môžeme stretnúť s názvom meteor ako odborným termínom pre zrážky ako sú dážď, 

krúpy a pod. 

O meteoroch je nemožné hovoriť  bez súvislosti s meteoroidmi a meteoritmi, nakoľko 

tieto 3 pojmy v podstate pomenúvajú malé teliesko medziplanetárnej hmoty v 3 rôznych 

fázach jeho existencie. Konkrétne je: meteoroid - tuhé teliesko obiehajúce okolo Slnka 

v medziplanetárnom priestore,  meteor – súbor javov počas preletu meteoroidu Zemskou 

atmosférou a meteorit – zvyšok meteoroidu, ktorý zostal po jeho prelete atmosférou a dopadol 

na zem.  

O prvých stretnutiach človeka s meteormi a meteoritmi sa dozvedáme z pravekých 

hrobov, v ktorých  sa našli rôzne predmety vyrobené z meteorického železa ešte spred 

objavenia železných rúd. Zaujímavé správy, kresby a filozofické práce nachádzame u 

starovekých Egypťanov, Grékov, Rimanov, Arabov a Číňanov. Prvá zachovaná písomná 

správa o pozorovaní meteorického roja je z roku 687 pred n.l. a o páde meteoritu z roku 654 

pred n.l. v známej Ma-tuanlinovej kronike z 13. storočia. Z doby antickej sa tiež zachovalo 

niekoľko správ o pádoch meteoritov a úvah o ich pôvode. Niektorí grécki myslitelia vyslovili 

celkom správne názory (napr. Diogenes ich dal do súvisu s hviezdami), avšak veľký filozof a 

vedec Aristoteles (4. stor. pred n.l.) považoval meteory za výpary Zeme a v nasledujúcich 

dvoch tisícročiach sa nikto neodhodlal overiť si tento ničím nepodložený predpoklad. 

V stredoveku sa meteorom venovala len povrchná pozornosť. Kroniky tieto udalosti opisujú 

veľmi nejasne, s poetizmom, preto je často ťažko určiť, o aký jav v skutočnosti išlo. Vo 

všeobecnosti boli meteory považované za zjav podobný bleskom či iným úkazom, súvisiacim 

s počasím. Ojedinelé pády meteorov boli považované za zázrak. Bola im prisudzovaná 

liečiteľská moc a nezriedka náboženský význam. Ešte aj na konci 18. storočia parížska 

Akadémia vied prehlasovala, že kamene z neba spadnúť nemohli, a preto nespadli, i napriek 

množstve očitých svedkov mohutného pádu meteoritov r. 1790 v Juillacu. O pár rokov vstúpil 

do vedeckých dejín prvý zo zakladateľov meteorickej astronómie, člen Petrohradskej 

akadémie vied, nemecký fyzik a hudobník E. F. Chladni (1756–1827) dvoma prevratnými 

prácami (r. 1794, 1819). Na podnet fyzika G. Ch. Lichtenberga z Göttingenu začal podrobne 

skúmať otázku meteoritov a bolidov. Zozbieral a preskúmal všetky dostupné záznamy. 

Najväčšiu pozornosť venoval tzv. Pallasovmu železu (privezené r. 1772 Pallasom 

z Krasnojarska), o ktorom dokázal, že toto čisté železo nie je pozemského pôvodu a na Sibír 

muselo dopadnúť z vesmíru. Významným krokom vpred bolo zmeranie výšky, v ktorej sa jav 

vyskytuje využitím paralaktického posunu, a z toho plynúci  jednoznačný dôkaz, že ide o jav 

atmosférický (nie pre padajúce hviezdy) a  že telesá prichádzajú z vesmíru, z oblastí omnoho 

vyšších, než sú oblaky. Pokus založený na dvoj-staničnom pozorovaní jedného meteoru 

uskutočnili v Gotinkách dvaja nemeckí študenti Brandes a Benzenberg v roku 1798.  

Za najdôležitejší impulz pre zrod meteorickej astronómie sa považuje noc z 12. na 13. 

novembra 1833. V tú noc pršal na Zem „ohnivý dážď“, ktorý prebudil medzi verejnosťou i vo 

vedeckých kruhoch dovtedy nebývalý záujem o tento fenomén a vyburcoval k jeho 

serióznemu skúmaniu.  



 

Fyzika meteoru 

 

Meteoroid vstupuje do vyšších vrstiev atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s
-1

 

podľa toho, či Zem pri jej pohybe okolo Slnka dobieha, alebo sa s ňou zráža čelne. Bežné 

meteory spôsobujú telieska s hmotnosťou niekoľko gramov (0,05 mm – 20 cm s hustotou  

3500 kg m
-3

, zaznamenateľné sú však už častice väčšie než 0,01 mm) jasným meteorom 

(bolidom) dávajú vznik meteoroidy s hmotnosťou aj niekoľkých kilogramov. Jasnosť meteoru 

závisí od jeho kinetickej energie, teda nie len od hmotnosti telieska vstupujúceho do zemskej 

atmosféry, ale aj od jeho rýchlosti.  
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Obrázok 2: Ako sa javí meteorický roj. 

 

Vďaka vysokej kinetickej energii sa trením o vzduch a nárazmi individuálnych 

molekúl vzduchu jeho povrch silne zahrieva. K tzv. predhrievaniu (preheating) dochádza vo 

výškach od 300 do 100 km nad povrchom Zeme. Táto fáza trvá len veľmi krátko (rádovo 

sekundy až desiatky sekúnd) a len tie najmenšie čiastočky majú prehriaty celý svoj objem. 

Postupne so zvyšovaním teploty (zhruba pri 900K) sa začne materiál drviť – pnutie na 

povrchu materiálu prevýši jeho pevnosť. 

Počas preletu meteoroidu hustejšou vrstvou atmosféry dochádza k ablácii materiálu 

telesa, pod čím rozumieme vo všeobecnosti proces straty hmoty meteoroidu v akejkoľvek 

forme a fáze: v tuhom skupenstve sú to fragmenty telesa; v tekutej kvapky roztaveného 

materiálu telesa; uvoľňované sú horúce plyny, ktoré sú v konečnej fáze určujúce pre vznik 

meteoru. Prvá fáza ablácie - drvenie a fragmentácia materiálu začína už pri nižších teplotách. 

Ďalšou fázou je tavenie materiálu; poslednou jeho vyparovanie sa z povrchu telesa aj jeho 

menších úlomkov pri teplote zhruba 2500 K. Na abláciu je spotrebovaná prevažná časť 

kinetickej energie  

Teleso naráža na molekuly a atómy zemskej atmosféry a tým ich ionizuje a excituje. 

Vo výškach 120–80 km (obr. 2) je teplota materiálu okolo 2200K, preto sublimuje. V týchto 

výškach, kde je už počet nárazov dostatočne veľký, nežiari teda samotné teleso, ale 

rekombinačným procesom žiari oblasť atmosféry s prímesami pár telesa, ktoré ho obklopujú. 

Zo spektier meteorov je ale zrejmé, že k žiareniu prispievajú takmer výhradne meteorické 

pary. Excitované atómy týchto pár postupne deexcitujú, pričom žiaria. Spektroskopicky, (teda 

na základe merania intenzity a profilu prítomných spektrálnych čiar, ktoré sa objavia pri 

rozložení vyžiareného svetla napr. pomocou difrakčnej mriežky) bola tiež zistená teplota 

žiarivej oblasti 4600 K, v oblasti výbuchu až 10 000 K. Meteoroid za sebou zanecháva oblasť 

ionizovaných častíc a voľných elektrónov naďalej žiariacu rekombinačným procesom – 

vzniká stopa meteoru. Vzniknutý elektrónový plyn odráža elektromagnetické vlny. Prelet 



meteoru preto môžeme zachytiť radarom. Pod pojmom meteorická stopa je teda možné 

chápať tiež aj samotný stĺpec plazmy bez svetelných prejavov. Stopa má dve vrstvy. Vyššie 

opísanú plynovú a dymovú zložku, pozostávajúcu z jemne rozptýlených častíc meteorického 

materiálu, pozorovateľnú najmä po prelete väčších denných meteorov. (pozri obr. 1) 

Postupne sa pred väčším meteorickým telesom môže vytvárať nárazová vlna, ktorá sa 

prejaví ako detonácia. Zaznamenaných je niekoľko typov zvukových prejavov 

prirovnávaných od výbuchu dela až po rôzne cinkotanie. Keďže sa však objavia až 2–3 

minúty po svetelných prejavoch, je ťažké prisúdiť ich konkrétnemu telesu. Niektorí 

pozorovatelia však opisujú rôzne zvuky už počas preletu bolidu (veľmi jasného meteoru), čo 

je ale diskutabilné. Teoreticky by mohli mať pôvod v blízkych nevodivých predmetoch 

rozkmitaných veľmi dlhými elektromagnetickými vlnami.  

Meteory prestavajú žiariť vo výškach okolo 70 km. Malé častice prestávajú žiariť 

jednoducho preto, lebo stratia všetok svoj materiál. Počas ablácie je meteoroid  postupne 

brzdený. Väčšie teleso, s priemerom minimálne 20 cm sa nestihne celé vypariť, kým je 

ubrzdené na kritickú rýchlosť zhruba 3 km s
-1

. Pri malej rýchlosti dostatočne ochladne 

a nemôže ďalej sublimovať, a teda žiariť. Vo svojom lete atmosférou pokračuje približne 

rýchlosťou voľného pádu (s odporom prostredia). Tento „temný let“ môže trvať, v kontraste 

s niekoľko sekundovou žiarivou fázou, aj niekoľko minút. Ešte hmotnejšie telesá nie sú 

dostatočne skoro ubrzdené, a na zemský povrch dopadnú prinajmenšom rýchlosťou 

niekoľkých kilometrov za sekundu, pričom žiaria až takmer do okamihu dopadu. Meteoroidy, 

ktoré sa pri páde celkom „nevyparia“, ale dopadnú až na zemský povrch, nazývame meteority. 

Meteorit s veľkou hmotnosťou (niekoľko ton) zanechá na povrchu Zeme impaktný kráter 

(napr. meteorický kráter v Arizone (USA) široký 1,2 km).  

 

Pôvod meteorov 

 

Vďaka meteoritom nájdeným na Zemskom povrchu môžeme dnes jednoznačne 

potvrdiť, že ich vek je zhodný s vekom Slnečnej sústavy. Sú to teda telesá kozmické, avšak 

ich presnejší pôvod bol v minulosti veľkou neznámou. Prvý významný krok v tomto smere 

urobil Schiaparelli v roku 1866, keď po určení dráh meteorov vtedy novoobjaveného roja 

Perzeíd ich dal do súvisu s kométou Swift-Tuttle-Simons 1862 III (dnes označovanou 

109P/Swift-Tuttle). Onedlho potom nezávisle od seba Peters, Schiaparelli a von Oppolzer 

objavili podobnú súvislosť medzi novembrovým rojom Leoníd a kométou Tempel-

Tuttle 1866 I (dnes 55P/Tempel-Tuttle). Prvotné Schiaparelliho predstavy o tom, že kométa a 

meteory sú dva nezávislé útvary pohybujúce sa po rovnakej dráhe, boli čoskoro prekonané 

dodnes pretrvávajúcou teóriou o rozpade komét.  

Na tomto mieste je užitočné pripomenúť si Whipplov model kometárneho jadra z roku 

1950. Podľa neho i najnovších výskumov, ide o relatívne kompaktné ľadové teleso, ktoré vo 

svojom vnútri obsahuje veľké množstvo „vmrznutých“ častíc iného zloženia – meteoroidov. 

Ľadová zložka pozostáva z kryštálov niektorých látok, ako je voda, čpavok, oxid uhoľnatý 

alebo uhličitý a niekoľkých ďalších. Pri prechode kométy perihéliom (ale v menšej miere tiež 

v iných úsekoch dráhy, približne do vzdialenosti 2 AU), je povrch kométy zahrievaný 

intenzívnym slnečným žiarením a dochádza k odparovaniu materiálu, pri ktorom sú spolu 

s plynom uvoľňované aj tuhé častice. Tie tak vytvárajú prachovú zložku kómy a chvosta 

kométy. Najväčšie z týchto častíc zostávajú kvôli malej únikovej rýchlosti (rádovo m/s resp. 

desiatky m/s),  v dráhach podobných dráhe kométy, a pri stretnutí Zeme s týmto prúdom 

častíc pozorujeme meteorický roj. Pre popísaný proces uvoľňovania častíc z jadra kométy 

používame pojem ejekcia. Pôsobením dodatočného silového impulzu („raketový efekt“) 

dochádza k zmenám dráhových elementov telesa i uvoľnených častíc. Z pôvodných 

dráhových elementov podlieha najväčšej zmene hlavná polos a teda aj obežná doba častice, 



najmä u komét s dlhšou periódou. Na oddelené telieska pôsobí okrem gravitácie Slnka aj tlak 

slnečného žiarenia a to s rôznym účinkom podľa ich rozmerov. Výsledkom skladania týchto 

síl a iných efektov ako sú poruchové pôsobenie blízkych planét, Poynting-Robertsonov efekt 

a i., je vytvorenie najprv meteorického oblaku v blízkosti kométy, ktorý sa postupne 

transformuje na meteorické vlákno tiahnuce sa po celej dráhe kométy, až meteorický prúd – 

širokú trubicu meteoroidov. Ďalšie rozširovanie prúdu vedie k tomu, že ho už nie je možné 

identifikovať ako roj. Nízka hustota častíc a ich veľké dráhové rozdiely sú porovnateľné so 

sporadickým pozadím. Takto zrejme vznikajú sporadické meteory. Ich počet je pomaly, ale 

neustále obnovovaný novými a novými kúskami, preto sa ich  koncentrácia v priestore zhruba 

nemení. Z času na čas môže byť rovnováha meteorickej hmoty Slnečnej sústavy narušená, a 

to vďaka výdatným príspevkom častíc po deštrukcii ojedinelých veľmi hmotných krátko-

periodických komét. 

Iným možným mechanizmom vzniku kometárnych rojov by mohlo byť teoreticky 

rozpadanie jadier komét pri prechode perihéliom, alebo okolo väčšej planéty. Jadro však musí 

byť značne nesúdržné, aby podľahlo rôznemu gravitačnému pôsobeniu pri takých relatívne 

malých rozmeroch. Dôležité je, že pri deštrukčných procesoch môže vzniknúť množstvo 

prachu. 

Oblaky meteorických častíc môžu vzniknúť aj sekundárne, a to tak, že sa z jadra 

kométy oddelí najprv väčší balvan, ktorý sa môže ďalej rozpadnúť aj po dlhšom čase, čím 

vznikne oblak meteoroidov. Týmto mechanizmom je vysvetlené napr. mimoriadne maximum 

roja Lyríd v roku 1982.  

Meteorické roje môžu tiež vznikať pri zrážke dvoch planétok. Tento jav je dosť častý, 

ako o tom svedčí existencia mnohých rodín planétok. Členovia takejto rodiny majú veľmi 

podobné dráhy, zvyčajne aj zloženie. Aj pri zrážke rýchlosťou niekoľkých kilometrov za 

sekundu je väčšine fragmentov udelená rýchlosť len niekoľko desiatok, výnimočne stoviek 

metrov za sekundu. Vzniká teda opäť „oblak“ čiastočiek, ale redší a rýchlejšie sa rozptyľujúci 

ako u komét. Príkladom planétkových rojov môžu byť Geminidy, ktoré sa pohybujú 

v rovnakej dráhe ako planétka  3200 Phaeton. U mnohých rojov však dodnes nevieme presne 

určiť materské teleso (napr. Severné a Južné Aquaridy).  

 

 
Obrázok 3: Dva jasné bolidy patriace k roju Perzeíd. Fotografia bola urobená tzv. 

celooblohovou kamerou – prístrojom na fotografovanie meteorov – na observatóriu na 

Skalnatom plese. V celooblohovej kamere je pred fotografickým filmom rotujúci sektor  

umožňujúci určiť rýchlosť letu meteorov.  

 

Osobitnou problematikou je komplex meteorických rojov súvisiacich zrejme s krátko-

periodickou kométou Encke. Patria do neho predovšetkým jesenné nočné roje Severných a 

Južných Tauríd a letný denný roj  Tauríd, ale veľmi pravdepodobne aj roj Južných Arietíd 

(Piscíd) a  Perzeíd tvoriacich tzv. Taurus Cluster, ako aj niekoľko ďalších slabých rojov. Je 

vecou dohody, čo sa ešte považuje za roj a čo je už sporadické pozadie. V prípade tohto 



meteorického komplexu ide zrejme o veľmi bohatý, rozsiahly a veľmi difúzny prúd 

meteoroidov považovaný podľa bežne prijímaných kritérií za meteory sporadické, v ktorom 

sú spomínané roje iba oblasťami vyššej priestorovej hustoty. 

 

Rozdelenie meteorov 

 

Meteory môžeme deliť podľa niekoľkých kritérií.  

 

A) Vo všeobecnosti ich delíme na meteory rojové a sporadické. Rojové meteory sú 

meteory geneticky patriace ku konkrétnemu materskému telesu, ktorého dráhu, resp. dráhu 

prúdu telies z neho pochádzajúcich, Zem v istom období pretína. Hovoríme vtedy o období 

činnosti meteorického roja. Roj môžeme definovať ako skupinu meteorov, ktoré majú 

podobné dráhy a fyzikálne charakteristiky potvrdzujúce existenciu geneticky zviazaného 

prúdu čiastočiek meteoroidov. Pre zaradenie jednotlivého meteoru k roju však táto definícia 

nie je úplne jednoznačná, a to pre nejednoznačnosť významu slova „podobné“. Poznáme 

množstvo nočných a niekoľko denných meteorických rojov, z nich 10 označujeme za hlavné.  

V súvislosti s rojovými meteormi bol zavedený pojem radiant. Je to bod, ktorého 

poloha na oblohe je daná skladaním vektora pohybu Zeme s vektorom pohybu častice. 

Jednoduchšie povedané, je to bod na oblohe, z ktorého pri pozorovaní rojových meteorov 

tieto zdanlivo vyletujú. Ak je meteorický prúd v priestore široký a vektory rýchlosti častíc 

odlišné, radiant sa stáva plochou. Dráhy meteorov môžeme v skutočnosti považovať za 

rovnobežné a radiant je vecou perspektívy.  
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Obrázok 4: Ako sa javí meteorický roj. 

 

Ak sa  Zem stretáva s prúdom častíc dlhšie obdobie, smery vektorov pohybu meteorov i Zeme 

sa menia, a preto sa mení i poloha radiantu. Podľa súhvezdia, v ktorom sa radiant nachádza, 

dostávajú roje svoje mená (napr. Perzeidy, Orionidy). Každý roj má iný charakter. To 

znamená, že má iné trvanie, iné zastúpenie jasných meteorov, a pod.; v závislosti od veku 

príslušného meteorického vlákna, zloženia materského telesa, geometrie a rýchlosti stretnutia 

teliesok s atmosférou Zeme. 

  Prvým kritériom pre zaradenie meteoru k roju je jeho smer - zdanlivá dráha na oblohe 

predĺžená späť musí prechádzať radiantom. Ďalej je to jeho uhlová rýchlosť, jednak 

s ohľadom na stretávaciu rýchlosť so Zemou, jednak s ohľadom na uhlovú vzdialenosť od 

radiantu, v ktorej zažiaril. Meteory blízko radiantu sú krátke a pomalšie (majú menšiu uhlovú 

rýchlosť) na rozdiel od dlhších a rýchlejších vo väčších vzdialenostiach od radiantu. 

 

Sporadickými meteormi nazývame všetky ostatné meteory, ktoré nie je možné priradiť  

k nijakému známemu roju. Ich súhrnnú aktivitu označujeme ako sporadické pozadie. 

 



B) Podľa jasnosti delíme meteory na:   

bolidy:    jasnejšie ako Venuša, teda -4
mag

 

fotografické meteory:  -1 až -3
mag

 

vizuálne meteory:   5,5 až 1
mag

 

teleskopické meteory:  pod 6
mag

 

 

C) Okrem meteorov zdanlivo sa pohybujúcich po oblohe rôznou rýchlosťou, 

výnimočne môžeme pozorovať tzv. stacionárne meteory. Stacionárny meteor je dosť vzácny 

úkaz, pretože ide o prípad, keď meteor prilieta priamo v zornom lúči pozorovateľa a javí sa 

mu tak ako žiariaci bod.  

 

 
Obrázok 5: Celooblohová fotografia nočnej oblohy spolu s viac ako 150 meteormi (Leonidy) 

získaná na Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu v Modre v roku 1998. Meteory 

zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe – radiantu, v súhvezdí Leva. 

 

 

Stručné charakteristiky hlavných meteorických rojov 

 

Kvadrantidy 

obdobie činnosti roja: 1. – 6. január (λ


  280°–286° ) 

ostré maximum 4. januára s trvaním maximálne 0,5 dňa 



maximálna frekvencia do 100 až 1000 meteorov za hodinu 

materské teleso doposiaľ nie je presne známe, predpokladá sa kométa 96P/ Machholz  

zastúpenie slabých meteorov je veľmi malé 

geocentrická rýchlosť 42 km s
-1

 

 

Lyridy 

obdobie činnosti roja: 19. – 24. apríl (λ


  29°–34°) 

ostré maximum okolo 21. apríla s trvaním do 0,2 dňa 

maximálna frekvencia do 1000 meteorov za hodinu 

materská kométa  Thatcher (1861 I) s periódou obehu 415 rokov 

zastúpenie slabých meteorov je veľmi malé 

geocentrická rýchlosť 49 km s
-1

  

 

 Aqaridy 

obdobie činnosti roja: 20. apríl – 26. máj (λ


  30°–65° ) 

maximum definované do 7 dní so stredom okolo 5.mája 

maximálna frekvencia do 100 meteorov za hodinu 

materská kométa 1P/ Halley 

zastúpenie slabých meteorov je porovnateľné so sporadickým pozadím 

geocentrická rýchlosť 66 km s
-1

  

 

 Capricornidy 

obdobie činnosti roja: 4. júl – 24. august (λ


  102°–151° ) 

stred maxima 29. júla s trvaním do 7 dní  

maximálna frekvencia do 100 meteorov 

materská kométa 45P/ Honda-Mrkos-Pajdušáková 

malé zastúpenie slabých meteorov 

geocentrická rýchlosť 25 km s
-1

  

 

Južné  Aquaridy 

obdobie činnosti roja: 15. júl – 24. august (λ


  113°–151° )  

maximum 4. augusta  

maximálna frekvencia do 10 meteorov 

materské teleso nie je známe 

malé zastúpenie slabých meteorov 

geocentrická rýchlosť 36 km s
-1

  

 

Severné   Aquaridy 

obdobie činnosti: 14. júl – 26. august (λ


  112°–153° ) 

maximum 12. augusta  

maximálna frekvencia do 100 meteorov 

materské teleso zatiaľ nie je známe 

zastúpenie slabých meteorov je porovnateľné, alebo vyššie ako sporadické pozadie 

geocentrická rýchlosť 44 km / h s
-1

 

 

Perzeidy 

obdobie činnosti: 18. júl – 26. august (λ


  115°–153° ) 

ostré maximum 12. august (λ


  =  139° )  

maximálna frekvencia 100 až 1000 meteorov za hodinu 

materská kométa 109P/ Swift-Tuttle 



prúd meteorov je široký (65 mil. km), obsahuje však husté centrálne vlákno ( nie širšie ako 10 

mil. km ), cez ktoré prejde Zem približne za 4 dni. Preto sa na začiatku a konci slabé meteory 

strácajú v sporadickom pozadí, počas maxima je zastúpenie slabých meteorov malé 

geocentrická rýchlosť 61 km s
-1

  

 

Orionidy 

obdobie činnosti: 2. október – 8. november (λ


  189°–226° ) 

ploché maximum ohraničené do 7 dní so stredom 21. októbra 

pozorované každoročne, maximálna frekvencia okolo 100 meteorov za hodinu 

materská kométa 1P/ Halley 

zastúpenie slabých meteorov je porovnateľné so sporadickým pozadím. Roj obsahuje 

relatívne veľa jasných meteorov a bolidov. 

geocentrická rýchlosť 67 km s
-1

 

 

Leonidy 

obdobie činnosti: 12. november – 20. november (λ


  230°–238°) 

výrazné maximum počas 1,8 dňa so stredom 17. novembra (λ


  =  234°)  

maximum frekvencie sa počas 33 rokov mení, dosahuje však až 10000 meteorov za hodinu, 

čo je parameter meteorického dažďa 

materská kométa 55P / Temple-Tuttle 

podiel slabých meteorov v roji je veľmi malý 

geocentrická rýchlosť 71 km s
-1

 

 

Geminidy 

obdobie činnosti: 4. december – 17. december (λ


  252°–265°) 

výrazné maximum 13. decembra s trvaním do 2 dní 

maximálna frekvencia 10 až 100 meteorov za hodinu 

špecifický roj, keďže jeho pôvodcom nie je kométa, ale asteroid MP 3200 Phaeton 

podiel slabých meteorov v roji je približne rovnaký ako sporadické pozadie 

geocentrická rýchlosť 36 km s
-1

 

 


