
To θαινόμενο ηος ζθαιπικού κεπαςνού 

«δεν είναι μύθορ» 

 

Πεκίνο 
Εξεπλεηέο ζηελ Κίλα αλαθέξνπλ όηη θαηέγξαςαλ ζε βίληεν έλαλ ζθαηξηθό θεξαπλό, 

έλα κπζηεξηώδεο θαηλόκελν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ πνιιέο αλεθδνηνινγηθέο 

αλαθνξέο αιιά ειάρηζηεο αμηόπηζηεο παξαηεξήζεηο. Η θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε 

ζπκθσλεί κάιηζηα κε κηα πξόζθαηε ζεσξία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη πύξηλεο 

ζθαίξεο δεκηνπξγνύληαη όηαλ έλαο θαλνληθόο θεξαπλόο εμαεξώζεη ηε ζθόλε ζην 

έδαθνο. 

 

Οη ζθαηξηθνί θεξαπλνί είλαη θσηεηλέο ζθαίξεο, δηακέηξνπ από κεξηθά εθαηνζηά έσο 

κεξηθά κέηξα, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ θαη αησξνύληαη ιίγν 

πάλσ από ην έδαθνο γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα. Υπάξρνπλ κάιηζηα αξθεηέο αλαθνξέο 

γηα ζθαηξηθνύο θεξαπλνύο πνπ έβαιαλ θσηηά ζε ζπίηηα ή ζθόησζαλ αλζξώπνπο, είλαη 

όκσο δύζθνιν έσο αδύλαην λα επηβεβαησζνύλ. 

 

Γηα ην ππνζεηηθό θαηλόκελν έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο: 

θσηεηλέο ζθαίξεο από πιάζκα (ηνληζκέλν αέξην), νη νπνίεο κνηάδνπλ κε ζθαηξηθέο 

αζηξαπέο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην εξγαζηήξην, γηα παξάδεηγκα βνκβαξδίδνληαο ηνλ 

αέξα κε ηζρπξά κηθξνθύκαηα. 

 

Σε κηα άιιε πεξίπησζε, εξεπλεηέο δημιούπγηζαν ηεσνηηούρ ζθαιπικούρ 

κεπαςνούρ βνκβαξδίδνληαο κε ειεθηξηθέο εθθελώζεηο κηα πιάθα από ππξίηην. 

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην πείξακα, ε νπνία αλαπηύρζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Καληέξκπνπξη ζηε Νέα Ζειαλδία, νη ζθαηξηθνί θεξαπλνί 

ζρεκαηίδνληαη όηαλ ηα ππξηηηθά πεηξώκαηα ηνπ εδάθνπο εμαεξώλνληαη από 

θεξαπλνύο. 

 

 
Ο «ζθαιπικόρ κεπαςνόρ» είναι η λεςκή κοςκκίδα κάηω απιζηεπά. Δεξιά η θαζμαηική ςπογπαθή ηος [Πηγή: J. Cen, P. 

Yuan, and S. Xue, Phys. Rev. Lett. (2014]
 

 

Απηή είλαη ε ζεσξία πνπ δείρλεη ηώξα λα εληζρύεηαη από ηελ θηλεδηθή κειέηε, ε νπνία 

δημοζιεύεηαι ζην ηειεπηαίν ηεύρνο ηνπ έγθξηηνπ Physical Revire Letters. Τν 2012, ν 
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Ζηαληόλγθ Τζελ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξαηεξνύζαλ κηα θαηαηγίδα κε 

βηληενθάκεξεο θαη θαζκαηνγξάθνπο. Καηά ηύρε, ν εμνπιηζκόο ηνπο θαηέγξαςε κηα 

θσηεηλή ζθαίξα, δηακέηξνπ πέληε κέηξσλ, ε νπνία ζεθώζεθε από ην έδαθνο θαη 

θηλήζεθε γηα πεξίπνπ 15 κέηξα. Τν όιν ζπκβάλ θξάηεζε κόιηο 1,6 δεπηεξόιεπηα. 

 

Η θαζκαηηθή αλάιπζε έδεηρλε όηη ηα θπξηόηεξα ρεκηθά ζηνηρεία κέζα ζηε ζθαίξα 

ήηαλ ηα ίδηα κε απηά ηνπ εδάθνπο: ππξίηην, αζβέζηην θαη ζίδεξνο. Θα κπνξνύζε 

ινηπόλ λα ππνζέζεη θαλείο όηη ε αθξαία ζεξκόηεηα πνπ απειεπζεξώλεη έλαο θεξαπλόο 

εμαεξώλεη ην δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ αιιά θαη ηνλ άλζξαθα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

ζην έδαθνο από πεζκέλα θύιια. Ο άλζξαθαο θιέβεη ην νμπγόλν από ην δηνμείδην ηνπ 

ππξηηίνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ αηκό ζηνηρεηαθνύ ππξηηίνπ. Τν ππξίηην απηό αληηδξά 

αθαξηαία κε ην νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο, θαη θαζώο θαίγεηαη εθπέκπεη θσο. 

 

Οη θαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο ζπλεγνξνύλ ζηε ζεσξία ηνπ εμαεξσκέλνπ εδάθνπο, αλ 

θαλείο δελ κπνξεί λα απνδείμεη όηη απηό πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ πξάγκαηη ζθαηξηθόο 

θεξαπλόο. Οη ίδηνη νη εξεπλεηέο, εμάιινπ, επηζεκαίλνπλ όηη ππάξρνπλ θαη άιινη 

κεραληζκνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

Η κειέηε ινηπόλ ίζσο είλαη έλα ζεκαληηθό πξώην βήκα, όκσο ην κπζηήξην ηνπ 

ζθαηξηθνύ θεξαπλνύ δελ έρεη αθόκα ιπζεί. 
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