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Baltlan botidt
KirLaa vafoilniö, ioka nähtiin Etelä-Duotseese holaill. påivänå 1976, on oeoittautunut luormolfieekai
neteorikei.
Valo oåhtiin 11.2. illålle klo 17.JA. Se kulki. luotoeerannilon Kotkan kobta kaalloon ja ylitti Suonenlahdlen
dalla (AL 2/76). VaIo jetkoi lontoaan suocnlabden taakkuun

se, vaikkr nuutoat bavaiteijat våittivåtlin aeD ogllqurnån plen Suonen ylitettyåän.
l{euvo atol i itto Ia inen uut iato i-nis to ÄPl{ julkaie i huht ikur.rn aluore tlcdotteen, josea tuli'pellon lantoa gelostetaan. Sc BIbtiiD n. Baitian taoavelloiarr, YalkovcnäjlLtå. tnniasmdicea, Pilrkovaace, [ovgorodirae ia luirxe'riitaiiat kuvacivst bolidte hJrYitr
ia kaåpr:naciiga.
punainea pyrstö Ja
kirl*åksi ja aanolvat eiU-å olleenj.tå.
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låbtcncen aonanvärisiå kipinö

wortol litto la is i in obaervatorio ilria lähctett iin
y1i 600 havrintoa je 2OO piirroeta bolidiata" Hilden peNe
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Yllå H*:liian bolidi* lentoråts
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rueteella aen rats on s&atu näårätyksi" Bolidin lento
keoti yli 'lO0 sekuntiar kun tavalliaen meteori e€motuu
yhdesså sekluaissa" Tiihtitieteiiijåt. eelittåvät hitaan
iiikkeen si1.1ä, st'ä me+"eoroidi ei törmånayt naapalloon
sen liikeguuntåe vastaani Ya&n eeavutti }.ean pienellå
nopeuserolla je \rvin loivasea kuloassa horieootiiin
nåhden.

Pulkovan obaelTatorion iohtaia Vladioir Krat uekoe ett,ä boli.di alkoi hehkua 120 In korkeudessa. Er:nen kui'n se
aasvutti ilnakehiin tiheåt kerrokoet, se halkeei kahteen
ossan. ja suuri joukko pierrenpiä kappaieita eai aikaen
komeaå ilotulituksen, seteori eax@ui noin 25 ba korkeude11a.

T!edeniehet toivovet että bolidi ei t,äydellieesti tuhoutunut ilnqkehåeeå vaan että jotkut palacet eaavuttivat
n,eanpinnen. Feuvostcl, iiton t iedeaketenie oo pyy t åir,J'
putoaiaiskohdan liiheil"å esuvia iå:ais iö ets i$äån Fahdol"l i.sie palaeia.
Toh'cor"å Teofil$e Tånr:ise:n Tar+'oets klrjoittea myöe
tsrker:min tulipallen lennosta. S€ nåh*iin kaikkis:,ie Eestissä klo l?.52 aikoihin yli mi.nuutån ajen. Lentarata Etå
tä11öi.ro l-åhee v.aekpsusrq. ter'ton obserrrstorioon cn tul1ul"
298 iievointoa"
Tr:)-ipallo ylitt i hi:giseppin keuBrrngin si:lrririi leren gåfui
p4äitd {kte" er1+'}.rieen ai sun Iarttn). "}e Jetko: lentoean
kacrkkcon " Etel.åj.o+år: *er-råu jeeg;a b*3ir3å n.dli.tiålr eli Keli*
rrir.ån pr,rvirrs.q-in
iur:teåserse. IdåtSå& SåniA eå kur:!tu" J*e
;ot,ei-n palesie pr:t*€å. *a*han, no 1öyt;i"aät tåå1t&. Trria*
i-rrccksi Eitåä$ gi oie löyitetty.
}d*t*ori-s Len't*!:ate ja elbbi-ren e,sperÅs ås?erei aålreen
otretiee ettår ee su voinut olls pespallan kiert*iein€n
(lr.:on-::o1linea tai keinotakoisen). ön luitenkin nyös eeh*
dolli,eta että neteori tuli kauaeapaa evaruudeete.- !{3rt
r:åhclyi1ä tu1ipailol3.*u jota tri t&sn.i*eonfur m,"*een oa
alettu kuta:rs nisellå "Beltias bol,idå., voi g$ivE*ååe.ån
P€rusteella olla jotrrin yhteyttä C3tillidien paå*veen
\9.2.1913) tai Si-hhote-Alintn meteoriittih ( 12.2"19q7)
"
Geoffrey Falsertb Sag).armieta kirjcittaa, ettii breseeeå ei ileeieeati ole ollut e*telliittn tai-raketin-palnu
lleakebåån. Kyseieenå påivänÄ palaei Eau: kåkei eotie116'
Moirrij&-tekokuu, joka tuåoutui eteläiseI}åi pallonruoliskolla, ja Kamos ?99 raketti. Yaitrka jälkins,äi;en Dåluuaikaa ei ole iinoitettu, on epåtodennäköjetä ettå äe
olisi Toinut ai-beuttaa hcvaitunl"eisen il"siön"
+-

{eLe_os€ånestlge

eeteoroiili = es&r"uuåeses lentårå kiveapele
neteori, = t6håenlento = Eat€oroidi-n jÄtki il,mskeh,åegå
neteoriitti = neah&n aeti ahjånå aåi\yqyt neteollcidirl*
kappale
mikrooneteoroidi = pieni meteoroidi, svaruudeass Lentävå
hiekanj;nrä
br:lidi = tu1ipaL1o = byvilr kirkee s€teori

