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1930. február 18-án fedezték fel a Plútót, melyet felfedezésétől 2006-ig a 
Naprendszer kilencedik bolygójaként tartottak számon. 

Az égitest megtalálása azután történt, hogy a Neptunusz pályája nem követte 
pontosan a csillagászok által előre kiszámított pályát, amit a szakemberek egy 
másik bolygó zavaró hatásának véltek. A Naprendszer kilencedik planétájára 

1930-ban talált rá Clyde William Tombaugh amerikai 
csillagász, hosszas égboltfelmérést követően. Az 
égitest felfedezésében segítségére volt egy ún. „blink-
komparátor” nevű eszköz, mellyel két, ugyanazon 
égterületről, több napos különbséggel készült fotót 
lehetett összehasonlítani, és a két kép gyors váltogatásával felismerhetővé 
válhatott a csillagokhoz képest esetlegesen elmozduló égitest. A Plútó azonban 
már kezdetben is „gyanús” volt: még megtalálója, Tombaugh szerint sem illett bele 
a nagybolygók sorába kis mérete, tömege és szokatlan ferdeségű pályája miatt. 
Kiderült továbbá, a Plútó tömege túl kicsi ahhoz, hogy érdemben bolygatni tudja a 
Neptunusz pályáját, utóbbi bolygó pályazavarairól pedig kiderült, hogy többségében 
csak számítási hibákról volt szó. 
A Plútó esetében többször felmerült, hogy más égitestcsaládba kellene besorolni, 

de nagybolygó státusa egészen 2005-ig stabil volt, amikor egy újabb, hozzá hasonló méretű és tömegű 
égitestet fedeztek fel a Neptunusz pályáján túli térségben, az Erist. Ez az égitest késztette arra a Nemzetközi 
Csillagászati Uniót, hogy 2006-ban definiálja újra a bolygó fogalmát. Az új bolygómeghatározásba sem 
a Plútó, sem az Eris nem fért már bele (ekkortól már az elnevezése is változott, 2006 óta ékezet nélkül 
írjuk a nevét). Az új definíció szerint bolygó az az égitest, mely a Nap körül kering, megközelítőleg gömb 
alakú és tisztára söpörte a pályáját övező térséget. A Pluto a harmadik feltételt nem teljesíti, így egy 
új osztályba került be, a törpebolygók osztályába, mely égitestek a meghatározás szerint nem képesek 
tisztára söpörni azt a térséget, ahol keringenek a Nap körül. 
A 2376 kilométer átmérőjű Pluto-nak öt holdja van, legnagyobb 
közülük az 1207 kilométeres Charon. A maradék négy holdja, a Nix, a 
Hydra, a Kerberos és a Styx már sokkal apróbbak, átmérőjük néhány 
kilométer. A törpebolygóhoz 2015. július 14-én érkezett meg a 
NASA New Horizons nevű űrszondája, mely páratlan részletességű 
felvételeket készített az ex-bolygóról. 

Forrás:
https://www.csillagaszat.hu/hirek/ok-olvasoink-kerdeztek/miert-
nem-bolygo-a-pluto/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pluto
https://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Tombaugh
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