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Slika 1. Takole je ozvezdje Delfina nar
isana v starem zvezdnem atlasu Uranome
trije iz leta 1645 .

DELFIN

Delfin je drobceno ozvezdje , ki leži na severni nebesni poluti . Iz naših krajev
ga izsledimo brez težav , če vsaj malo poznamo ozvezdja jesenskega večernega

neba . Pet najsvetlejših zvezd ozvezdja , od katerih šti ri ležijo v ogli ščih romba,
lahko oblikujemo v podobo , ki spominja na majhnega delfina .

Delfin je junak številnih miti enih zgodb . Večinoma nastopa kot rešitelj .
Zaradi zaslug za njegova dobra dela so ga bogovi ovekovečili v ozvezdju .

Ena od legend pripoved uje, ka
ko je Pozejdon , grški bog morij , na
delfinu popotoval po svojem neiz
mernem morskem kraljestvu in si
med nereidami , prijaznimi morskimi
nimfami, izbiral nevesto . Zelo mu
je bila všeč mlada, brhka Tetida. A
prerokovali so, da bo Tetidin sin mo
čnejši od svojega očeta " . Zato se
je Pozejdon namenil , da se bo raje
ožen il s čed no Amfitrito . Iz uža
ljenosti, ker je Pozejdon že preje ni
opazil , pa je Amfitrita zbežala in se
skrila pri titanu (velikanu) Atlasu .

Dolgo časa je Pozejdon iskal
pred poroko bežečo Nerejevo hčer.

Ni in ni je mogel najti . 5ele delfin
je odkril njeno skrivališče. Za to us
lugo je Pozejdon odnesel delfina na
nebo , ga postavil med zvezde, kjer
od tedaj , tako pravijo , sveti ozvezd
je Delfina.

Po drugi legendi je v ozvezdju ovekovečen delfin, ki je rešil smrti pesnika
in godca Ariona, ko se je ta po uspešni pevski turneji po Italiji z ladjo vračal

v rodno Grčijo. Posadki ladje je prišlo na uho , da Arion s sabo pelje ogromno
bogastvo. Sklenili so , da ga ubijejo in se polastijo njegovih dragocenosti .

* Po grški mitologiji se je Tetida na Zevsovo željo poročila z zemljanom (navadnim
smrtnikom) Pelejem, ki mu je rodila junaka Ahila . V trojanski vojn i je mati zelo pomagala
Ahilu.
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Slika 2. Del jesenskega večernega neba z ozvezdjem Delfina. To ozvezdje je vidno od

junija do decembra . Gama (-y) Delfina je znano dvozvezdje (dvojna zvezda) , primerno
za ljubiteljska opazovanja . Navidezni razmik med posameznima zvezdama je 10" (deset
kotnih sekund). Gama Delfina opazuj z močnejšim lovskim daljnogledom, postavljenim
na trdnem stojalu , Opis drugih vesoljskih teles v tem ozvezdju glej v Karti severnega in
jutnega neba, Presekova knjižnica 31 , 1989.
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Slika 3. Pozno zvečer 8 .7 .1967 je angleški ljubitelj astronomije A.E.D . Alcock ob enem
svojih skoraj vsakonočnih daljnogledskih "sprehodov po nebu" zasl edil v ozvezdju Delfina
svetlo zvezdo , za katero se mu je zdelo, da je prej še ni opazil. Ni se zmotil. Odkril je novo
zvezdo , danes imenovano Nova Delfina 1967. Slika prikazuje časovno spreminjanje sija te
nove. Pravi maksimum sija je nastopil šele konec leta 1967. Nato je sij te spremenljive
zvezde hitro padel.






