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JUŽNI KRiŽ

Morda te bo kdaj zanes la pot v kraje ob ekvatorju ali pa celo v kraje na juž ni
zeme ljski po lobli. Zato nekaj besed o orientacij i v t ist ih krajih .

Kompas uporabljaš t am enako kot pri nas, saj se magnetna ig la t udi
tam postavi približno v smer sever-jug . Kako pa se orient iraš po So ncu in
zvezda h?

Za kraje na južni zemeljski po lobli vzhaja So nce na vzhod nem delu ob
zorja, oko li po ldneva je najviše na severni stran i neba, za haja pa na zahodnem
delu obzorja . Koje na j užni po lut i pom lad ,je pri nasj esen , ko je tam po letje,
je t u zima it n. Tako je Sonce opoldne najviše oko li 22 . decembra . najnižje
pa okoli 21. j unija . Ker je tam Sonce opoldne na "severu" , sence te les tedaj
kažejo proti jugu . To nam služi za grobo orientacijo.

Zamis li si , da bi potoval proti j ugu najpre j do ekvatorja , potem pa od
ekvatorja še dlje proti južnem u zemeljskemu po lu. Opazi l bi, da se višina
Severn ice nad obzorjem vse bo lj manjša , na nebu pa bi se pojavlja la nova
in nova ozvezdja z zvezda mi, ki jih v naših krajih ne vidiš . Med znanimi
zvezdami bi bilo nekaj takih, ki j ih ne bi moge l opazovati v ist em čas u kot pri
nas , imele pa bi t udi drugačno navidezno gibanje kot pri nas (s lika 1) . Ko bi
prišel na ekva tor , bi videl Severnico na obzorju , zvezde pa bi navidezno kroži le
pravokot no na obzorje . Ko bi potova l še da lje na jug , bi bila zat e Severnica
že pod obzorjem , zvezde pa bi pri svojem dnevnem gibanj u dosega le n aj v ečj o

višino na severni strani neba ali pa med zenitom in ju žnim nebesni m po lom ,
prav nasprot no kot pri nas .

Pa pog lejmo, kako z zvezdami pciščeš južni nebesni po l. Zakaj prav
njega? Zato, ker pod njim leži na obzorju j ug. Le pa poznaš smer proti jugu ,
si se orientira l.

Medtem ko pri nas severni nebesni po l z lah koto in n a t an č n o ugotoviš po
Velikem vozu, pa z ju žnim po lom ni tako. Južni nebesn i pol še kar zaneslj ivo
ugotoviš po ozvezd ju Južni križ . To je majhno ozvezdje, ki ga ni lahko najti .
Leži na j užn i nebesni polo bli in ni vidno iz naši h krajev .

Južni križ sestavlja pet svet lejših zvezd , od katerih po dve nasprot ni
lahko povežeš v križ. Le razda ljo med naj bolj razmaknjenima zvezdama C(

in , približno 4,5-kra t poda ljšaš v smer , kot jo kaže slika 2, prideš v bližino
točke na neb u, kjer leži južni nebesni po l. Pod njim leži na obzorju jug , kot
leži pri nas pod Severn ico sever . Tako si se orie ntira l.

J užni križ je za orientacijo prime ren še le za kraje, ki leže j užno od
ekvatorja , čeprav je tam najprej še zelo nizko nad obzorjem . Toda čim bo lj
greš prot i jugu, tem više leži J užn i križ in je za orientacijo vse bolj prikladno
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Slika 1. Navid ezne dn evne poti vesoljsk ih
teles (z vezd . Sonca itn. ) ;

a na severnem zemeljs kem po lu.
b v naših kraj ih.
c na zem eljs kem ekva to rju,
č v kraj ih ju žno od ekvatorja ,
d na južnem zem eljskem polu.
O pomen i opazova l išče .

Slika 2. Ozvezdje Južni križ . po kat erem
približno ugotoviš leg o ju žn ega neb esn ega
pola . Če vzam eš 15 cm dolg o ravnil o , ga
dvigneš pred oč i in projiciraš na nebo tako ,
da oz na ka za 1 cm so vpa da na nebu z
zvezdo "t . oz na ka za 3 cm pa z zvezdo
Q. ozn aka za 12 cm kaže približno lego
ju žnega neb es nega pola .
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