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SIRIJ

Na robu neba - zvezda omega,
ves v iskrah se Sirij lesketa.
Nad glavo - nema Vega
v carstvu mraka in snega
ledena nad zem ljo trepe ta.

A.A.Blok (p rev.M. Prosen)

Seveda si se že kdaj pa kdaj zazrl v zvez : <ato nebo V jasnih zimskih večerih

je res čudovi to . Zveč e r in pono či pa na zimskern nebu lahko opa zuješ poleg
lepega Oriona in drugih značiln i h ozvezcj tega časa še najsvetlejšo zvezdo
vsega neba - svet lo b l eščeč i Sirij , ki svet i ., ozvezdju Velikega psa (s lika 1) .

Veliki pes - Canis Maior j e bil ve čj i in bolj divji od dveh lovskih psov,
ki sta bila neprekosljivemu mitičn emu le vcu Orionu zvesta spremljevalca na
Zemlji. Ovekovečena sta ob njegovih nogah na nebu tako, da bi ta največji

lovec starih časov z njuno pomočjo lahko nadaljeval lov na Bika - Tauru sa po
širnih nebesnih poljanah .

Le malo domišljije j e treba, da v štev ilnih zvezdah tega ozvezdja izslediš
obrise psa , ki stoji pod Orionom, z obrnjeno glavo navzgor in repom nav
zdol ter s svojim svetlim očesom (tudi srcem) - zvezdo Sirij - zvesto gleda
gospodarja in budno čaka na njegov ukaz (slika 2) .

Velikega psa prikazujejo tudi kot slavnega lovskega psa z imenom Lae
laps. Ce je zasledil vonj kake živali, ni o dnehal, dokler ni ujel svojega plena .
Pes je bil pravzaprav eden od dveh nenavadnih daril , ki jih je dobil Kefal
(vnuk Eola, boga vetrov), ko je poročil lepo dekle Prokris . Drugo darilo je
bilo kopje, dolga sulica, ki nikdar ne zgreši .

Kefal je pregovoril svojo ženo, da mu je pustila vzeti na lov psa in kopje.
Ko je odšel za nekaj dni, je bilo Prokris zelo dolgčas in odločila se je, da ga
preseneti z obiskom v njegovem taboru . Ko se je tiho približevala taboru, jo
je Laelaps zaslišal in zarenčal v svarilo Kefalu . Ta je prisluhnil šumom. Mislil
je , da jih povzroča divja žival. V temi je zalučal sulico v smer šuma in kopje,
ki nikoli ne zgreši, je ubilo Prokris .

Čeprav Laelaps ni naredil nič drug ega , kot da je opozoril gospodarja 
kar bi naredil vsak zvest pes - je bil zelo nepravično kaznovan. Postavil i so
ga med zvezde blizu Oriona in ga obsodil i. da lovi Zajca za vse večne čase po
nebu.
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Slika 1. Takole izslediš najsvetlejšo zvezdo neba Sirij, ki leži v ozvezdju Velikega psa.
Uradni naziv zveide Sirijje a Canis Maioris (Alfa Velikega psa). Sliko je narisal Matja !
Schmidt. .

Kot najsvetlejša zvezda, stoletja in stoletja vidna iz skoraj vsakega kraja
na Zemlji, je bil Sirij pogosto predmet velikega občudovanja in oboževanja.
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Pesniki so o peval i njegovo sl ikov it o m ežikanj e . P rim erja li so njego vo sve te 

nj e z naj lep šim dia mantom , ki s prem inja ba rve kot ka lejdosko p o d ru bino ve
do safirn e in amet isto ve barve . Vse zv ez de bolj al i manj m igot ajo ( scintil i

raj o) Sv et lo ba z zvezd g re na m reč na svoj i po ti do Zemljinega površj a sk oz i

v r t i n č a ste ( t ur bulentne) zračne plast i in zato spremeni smer. Lim nižj e j e

zvezd a nad obzo rjem, tem bo lj migo ta, s aj mora njena sv etloba naredi t i da lj šo

Slika 2. Oz vezdj e Velikega ps a z glavno zvezdo S irij. Stari Egipčan i so Sirij t a ko oboževali ,
da so mu postavlja li t e m plje , kjer so sr ed i julija tik pr ed Soncem opazovali njegov vzhod, ki
je naznan jal začetek poplav . Prav na sp rotno pa so g a Rim lja ni sovražili in se ga bali . Istega
jutra sr ed i ju lija so gled a li vzh od Sirij a vse pr ej kot s pr ije t nimi občutk i , Takrat se je namreč

za č e l a vse hujš a v ro č i n a (p a sj i d nevi), ki je prines la veliko neu g dj e ljud em , povz ročila, d a
so od vročine ps i p on or eli . pride lek pa je bil p o žg an . Zanje ni bil kot za Egipčane prija zn i
bog, ampak so ga im eli za j ezno in nepris top no božanstvo. ki m u je t reba daja ti daritve v
upanju, da bodo z njimi osvoj ili njegovo nakl o njen ost in o dvrn ili nj egovo sovraš tvo . Zanje
je bila Sirij zvezd a , kat ere goreč a sapa okuži ze meljski zrak i. vro čin o, ku go in smrtjo .
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pot skozi najgostejše in naj bolj razburkane spodnje plasti našega ozra čj a in
zato najbolj spremeni smer.

Zaradi svojega močnega sija in zarad i tega. ker je pri nas nikdar ne
vidimo visoko nad obzorjem , je Sirij prvovrstn a migotajoča zvezda. Op azuj
jo za t renute k. Videl boš, kako b le šč i in se iskri, se prižiga in ugaša in tako
spreminja vse mav rične barve. Njeno migot anje opaziš že s prost im očesom ,

bolje pa ga zaznaš z lovskim daljnog ledom:

Zaradi svojega izjemnega mesta med zvezdami je zvezda Sirij v zgodovini
č lov eštva odigrala pomembno vlogo v znanost i in religiji, prav posebno pa il
običajih narodov antičnega sveta .

Pri starih Egipčanih je tisočl etj a prvi opaženi vzhod Sirija (v let u) v
jutranji zarji , skoraj v žarkih vz h aj ajočega Sonca, naznanja l za četek poplav
reke Nila. Poplave so prinesle novo rodovitno zemljo, ki je obetala dobre
pridelke, ko bo voda odt ekla. Sirij so zato naravnost oboževali. Imeli so ga
za So tis, solzo boginje rodovitnosti Izide. Nilove vode naj bi naras le zaradi
Izidinih solza , ki jih pretaka za svojim umrlim možem bogom Ozirisom. Sicer
pa je ime te zvezde grškega izvora in pomeni žgoč, vroč, soparen . To zato ,
ker se je Sirij začel pojavljati na jutranjem nebu pred vzhodom Sonca v času

največje vročine v ju liju in avgustu, pa so mislili, da toplota ne prihaja od
Sonca, ampak z najsvetlejše zvezde. Stari Grki so Siriju rekli kar Pes , Psica .

Ime se je ustalilo in od Grkov so ime prevzeli Rimljani in Arabc i. Rimljani
so to zvezdo laskavo imenovali Psička ( latinsko canicula; izgovori kanikula),
Arabci pa Psica Velikanka. Angleži Siriju rečejo Dog-Star (Pasja zvezda) . P ri
nas (predvsem na Štajerskem] se je udomačilo zanjo ime Kuzlak.

Egipčani so torej Sirij povezovali z obdob jem nastopov popla v, pri Grkih
in Rimljanih pa je pojavljanje Sirija na nebu oz n a čevalo začete k uničujoče

poletne vročine, ko so bili lju dje prisiljeni zaradi pripeke prekinit i poljedel
ska in druga dela. To prekinit ev - odmor (poči t n i c e ) so imenovali kanikule
(cani cular es dies - pasji dnevi; v let u 1992 so pasji dnevi od 22.7 . do 22 .8.) .

Pa poglejmo, kaj še vemo o Sirij u. Navedim o najpr ej nekaj osno vnih po
dat kov. Sirij je ena nam najb ližjih zvezd. Od nas je odd aljena 8.8 svetlob nih
let, kar je približno dvakrat toliko, kot je oddaljena najbližja zvezda (glej Pre

sek 19, 38) . Sirij je ~ grobo gledano - povsem normal na zvezda s površinsko
temperaturo okoli 10000 K. Njen polm er je 1,8 krat večji od po!mera Sonca .
njen izsev (svetlobna moč) pa okoli 25 krat večji od izseva Sonca . Sirij sveti
tor ej kot 25 Sonc, a ker je tako daleč, pride do nas tako malo njegove svet lob e
(glej zglede na koncu tega prispevka) .
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o Siriju pa vemo še dost i več , kot smo pravkar povedali. l.e bi se mu
lahko zelo približali in bi ga tor ej opazovali dovolj od blizu, bi ugotovili, da
je pravzap rav dvojna zvezda (dvozvezdje) , to je par zvezd, ki krožita druga
okrog druge (slika 3) . To so odkril i že v sredini preteklega stoletja. Zvezdi
st a druga od druge oddaljeni približno 15 astronoms kih enot (ta razdalja pa
se spreminja; pom isli, zakaj) in se obkrožita v 50 letih . Obe zvezdi se med
seboj zelo razlikujeta. Sirijeva spremljevalka - Sirij B oddaja okoli 10-4 krat
manj svetlobe v prostor kot glavna zvezda - Sirij A. Po zadnj ih meritvah je
površinska temperatura Sirija B blizu 25000 K, to pa je mogoče le, če je
zvezda zelo majhna. Raču n i res kažejo, da je polmer te zvezde približno 10-2

polrnera Sonca, torej je zvezda približno tako velika kot Zemlja . Pri dvojnih
zvezdah lahko določimo tudi maso posa meznih zvezd. Izračun ali so, da ima
Sirij A maso 2,3 mase Sonca , Sirij B pa maso 0,98 mase Sonca. Torej mora
biti povprečna gostota Sirija B ogrom na. Po vseh teh značilnostih Sirij B

aj
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ej

Slika 3. Gibanje zvezd v dvojni zvezdi Sirij . Glavna zvezd a - Sirij Aje označena s svetlim
kro žcem, njegova spremljevalka - Sirij B pa s temnim. a) Tira gibanja zvezd gled e na
skupno težišče, ki je ozna čeno s križcem: b) T ir giba nja spremljevalke glede na glavno
zvezd o; c) T ira gibanja glavne zvezd e in spremljevalke glede na ozadje zvezdnega neb a ;
t ežište se giblje po prem ici, zvezdi pa po vijugastih poteh .






