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БЕОГРАД, ВРАЊЕ – Милан Јеличић из Астрономског друштва „Руђер Бошковић” у
Београду рекао је Танјугу да је могуће да је на небу над једним делом Србије примећен
болид.

  

Дописник Танјуга из Врања јавио је да је светлосна лопта на небу, у 19,32 часа
примећена у неколико места на југу Србије.

  

Болид је сјајан метеор који је светлији од планете Венере и прате га звучни ефекти који
настају приликом његовог распада, казао је Јеличић.

  

Према његовим речима, са опсерваторије на Калемегдану ништа се није видело али и
временске прилике су биле неповољне.

  

Светлосно тело је великом брзином прелетело небо изнад Сурдулице, Владичиног Хана,
Врања и Прешева а потом се у свим тим местима, осетила снажна детонација. Појаву
светлосног тела изнад југа Србије потврдио је Центар за обавештавање у Врању, који је
добио информацију од службе радарске контроле да се ради о метеору, као и да је
подрхтавање тла изазвала велика брзина којом је прелетео изнад тог подручја. РТС је
јавио да се нешто пре 20 часова, у пределу Грделичке клисуре чуо снажан прасак за
који се претпоставља да је изазван прелетом или падом метеора у том региону.

  

Према наводима РТС-а, није познато да ли је метеор пао у том подручју или је само
прелетео регион.
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Центар за обавештавање у Нишу је званично потврдио, после размене информација са
колегама из Врања, да је реч о метеору који је пробио звучни зид.

  

У атарима села Света Петка, Кленике и Трејак у јужном делу општине Бујановац у којима
је синоћ мештане узнемирила јака светлост на небу и експлозија уз подрхтавање тла, до
јутрос нису пронађени било какви остаци распаднутог небеског тела, како се
претпоставља метеорита.

  

Очевидци из ових села су за Бету потврдили да се синоц у 19.30 „видела светлост на
небу као од комете која се појавила из правца Врања уз јаки звук сличан грмљавини који
се завршио ударом од кога се земља затресла тако да је изгледало као да се срушио
авион”.

  

„Велика светлосна лопта се појавила из правца Врања и кривудавом путањом дошла до
изнад наших села где је изгледало као да је експлодирала и да је један део пао на
земљу код брда Шаљица између села Света Петка и Трејак, док су друга два продужила
један према Македонији а други према Прешеву и Косову”, казао је очевидац.

  

Више очевидаца је за Бету потврдило да јутрос на месту где је изгледало да се „синоћ
нешто срушило” нису нађени никакви остаци.

  

Секретар Астрономског друштва Руђер Бошковић из Београда изјавио је за Бету да
„звучни и светлосни ефекти какве су синоћ грађани чули од Сурдулице до Бујановца
могу да значе да је дошло до распада метеорита и да су на тло где се осетило
подрхтавање тла највероватније пали његови мањи делови”.

  

„Све оно што су грађани пријавили указује да је у питању болид који се распао на мање
делове у судару са земљином атмосфером, али је могуће и да су над јужном Србијом
прелетели остаци неке космичке летелице, старог сателита или космичке опреме која се
распала”, казао је Јеличић.

  

Мештани Предејана и Грделичке клисуре су синоћ такође око 19.30 часова видели
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блештаву светлост уз снажан прасак и подрхтавање тла али ни тамо јутрос нису
пронађени остаци ничега „што је пало са неба”.

  

(Агенције)
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