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A Kígyótartó csillagmezején

A nyár az elkötelezett mélyég-megfigyelők 
számára a gömbhalmazok szezonja. Ezeknek 
az égitesteknek száma a Tejútrendszer köz-
ponti dudora felé haladva nő, galaxisunk mag-
vidéke pedig nyáron tanulmányozható a leg-
jobban. A Kígyótartó (Ophiuchus) csillagkép 
a Skorpióhoz és Nyilashoz hasonlóan jórészt 
épp a Tejút centrumának irányában látható, 
így ezek a konstellációk rengeteg fényesebb-
halványabb gömbhalmaznak adnak otthont. 
Csak magában a Kígyótartóban hét Messier-
gömbhalmazt kereshetünk fel, az NGC-kata-
lógusban szereplő példányok közül pedig 
14-et. Ehhez a tekintélyes számhoz járul egy, 
az IC-katalógusban található halvány égitest, 
valamint néhány további, porfelhők által tel-
jesen vagy részben takart csillagcsoport. 

A csillagképben északról dél felé haladva 
rögtön az első két Messier-gömbhalmaz egy 
lebilincselő párost alkot. Az M10 és M12, 
családjának leginkább figyelemre méltó tag-
jai közé tartozik, mivel ideális körülmények 
között már 7 cm-es optika kezdi felbontani 
őket. Első pillantásra meglehetősen hason-
lónak tűnik a két csillaggyülekezet, részletes 

vizsgálat során azonban különbséget vehe-
tünk észre közöttük. Az M10 sűrűbb, nagy 
magvidéke parázsló csillagtenger: a 10 cm-es 
objektív 200x-os nagyítással erős szemcsézett-
séget mutat. Felszínét néhány, pozíció szerint 
rajzolható fényesebb komponens hinti meg. 
Feltűnő csillagok ékesítik széleit is, így ezek 
keretet adnak az egész gömbhalmaznak.

A szomszédos M12 érezhetően lazább szer-
kezetű. A halmaz oválisnak sejthető, és elő-
zőleg bemutatott társához hasonlóan erősen 
szemcsézett. Felszínén, valamint közvetlen 
környezetében több pozíció szerint rajzol-
ható csillag látható, mint az M10 esetében. 
Valószínűleg ezek jó része csak előtércsillag, 
mindenesetre együttesük azt az érzést sugall-
ja, hogy szomszédjához képest az M12 még 
könnyebben bontható. A remek páros rajzban 
történő megörökítése emlékezetesre sikerült 
számomra, mivel törött bokával, begipszelt 
lábbal kellett vállalkoznom a feladatra.

A duótól keletre rejlő M14 becserkészése 
kezdetben némi nehézséget jelenthet, ugyan-
is környezetében hiányoznak a jó rávezető 
csillagok. Kis gyakorlat birtokában azon-
ban már keresőtérkép használata nélkül is 
rátalálhatunk. Tejútrendszerünk egyébként 
tekintélyes gömbhalmaza meglehetősen 

A Messier-katalógus 
gömbhalmazai II.

Az M10 (részletrajz, 105/600-as (továbbiakban 10 cm-es) 
refraktor, 200x). A cikkben szereplő rajzokat a szerző 
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Az M12 (részletrajz, 10 cm-es refraktor, 200x)
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távol fekszik bolygónktól, így kis távcsö-
vekkel nem tudjuk csillagaira bontani, ehhez 
komolyabb optikára van szükség. A meg-
nyúlt, ovális égitest a lencsés távcsövemben 
erős nagyítás mellett márványos fénylésként 
mutatkozott, a szemcsézettség jelei nélkül. 
Felületén talán csak egy-két roppant hal-
vány csillag volt sejthető, azonban ennek 
észrevételéhez is elfordított látás kellett. Kis 
nagyítással az M14 koncentráltabbnak tűnik, 
ráadásul közvetlen környezetét halvány csil-
lagok gazdag együttese adja, ezért ha nagy 
látómezővel, csekély nagyítással dolgozunk, 
akkor emlékezetes képet kapunk erről az 
idős csillaghalmazról.

Délnyugatra, a ζ Ophiuchi szomszédságá-
ban találjuk meg a lazább szerkezetű M107-

et. Oválisnak tetsző foltként láttam, centruma 
felé csak szemernyit fényesedett. Felülete 
gyapjas-márványos, elfordított látással hal-
vány csillagok villannak fel benne. Lehetnek 
vagy szűk tucatnyian, azonban nehéz meg-
pillanthatóságukból adódóan képtelenség 
pontos pozíció szerint rajzolni őket. Kis-
közepes nagyításokkal az M107 feltűnőbb 
jelenség, és ekkor középponti tartománya is 
határozottabbnak bizonyul.

A Kígyótartó délkeleti oldalán tanyázó 
M9 deklinációja épp elegendő ahhoz, hogy 
hazánkból még viszonylag kényelmesen elér-
hessük. Ez a csillaggömb nem vonul magány-
ba, szűk környezetében két testvérét (NGC 
6342, NGC 6356) is felkereshetjük. A három 
gömbhalmaz már a galaktikus dudor irá-

Az M107 (10 cm-es refraktor, 200x) Az M9 (10 cm-es refraktor, 200x)

Az M19 (10 cm-es refraktor, 200x) Az M62 (10 cm-es refraktor, 200x)
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nyában látható, így hátterüket gazdag Tejút-
mező, illetve porfelhők ékesítik. Két porköd 
(LDN 178 és 180) az M9 nyugat-délnyugati 
szomszédságában takarja ki a háttér csillaga-
inak fényét. A Messier-katalógus ezen égites-
tét egy bágyadt, fülledt nyári éjjelen vettem 
szemügyre. Halója és mérsékelt fényességű 
magvidéke egyaránt ovális. Bontást, grízes-
séget nem mutat, ám felülete lágyan gyapjas. 
Peremein, illetve közvetlen környezetében 
néhány halvány előtércsillag pislákol.

A hátralevő két gömbhalmaz nyári éjsza-
kákon alacsonyan delel a déli horizont felett, 
így hazánkból nehézséget jelenthet vizsgála-
tuk. Ennek ellenére az M19 már 10 cm-es táv-
csővel egyértelműen mutatja a bontás jeleit. 
Az igen figyelemreméltó égitest elnyúlt, rög-
bilabda alakú, felülete gazdagon szemcsézett. 

A magvidéke felé gyakorlatilag egyenletesen 
fényesedő csillaggyülekezet két pozíció sze-
rint rajzolható csillagot is tartalmaz, ezek 
valószínűleg előtérobjektumok.

Az M19-től mintegy négy fokkal délebbre, 
a –30 fokos deklináción fekvő M62 aprólé-
kos tanulmányozásához tiszta, hidegfront 
utáni égbolt szükséges. 10 cm-es távcsővel 
kissé elliptikus fénylés, amelynek keleti tar-
tományába csúszva helyezkedik el a fényes, 
hógolyóra hasonlító centrum. A halmazban 
egy 13m körüli csillag látható, ezt leszámítva 
a bontás további jelei egyáltalán nem mutat-
koznak, az égitest még csak nem is szemcsés. 
A türelmes szemlélés során azonban a cent-
rum körül foltosnak érezhető a felület.
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