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Dandanes na kmet ih vecinorna kosijo t ravo s kosilnico. Včasih pa je kmet
moral najeti kosce, j im dobro post reči in pla čati , da so mu pokosili trav nike
in senožeti .

Ni si te žko zamišljati koscev, kako v zgodnjem ju t ru, drug za drugim,
v značilnem slogu , s kosam i kosijo tr avo. Kaže, da so kosci opravljali tako
pomembno kmečko opravilo, da jih je ljudska domišljija ovekovečila celo na
nebu. Tam so v skupini tr eh zaporednih svetlih zvezd - ki druga za drugo
režejo svojo vsakonočno nebesno pot , kot si utirajo pot kosci v visoki travi 
št evilni narodi videli nebesne kosce.

Tudi Slovenci tem trem zvezdam v vrsti rečemo Kosci. Z lahkoto jih
najdemo in opazujemo na zimskem nočnem nebu . Da so Kosce dobro poznali
naši predniki, pove veliko število imen , ki so se ohranila zanje. Pogos to jih
imenujejo Rimščice, ker so te zvezde večinoma obrnjene proti jugu , to je proti
Rimu, znana pa so še imena Pa lica (Jakobova , nebesna , rimska , sv. Petra),
Pal'čnki, Sveder, Kju č , Trije (sveti) kralji it n. Drugi narod i sojih poimenovali -
tudi Grablje, Plug , Ogrlica , Loln, Trije konji (jeleni, zebre) , Trije možje, Tri
deklice in celo Tri sestre.

Slika 1. Levo : Podoba neprekosljivega antičnega mitskega lovca Oriona, ki ga je dom išljija
starih Grkov pripela kot ozvezdje na nebo .
Desno: Ozvezdje Orion, razpoznavno po sedmih svetlih zvezdah. Za t ri zaporedne zvezde,
ki ležijo približno v sredini ozvezdja, v tako imenovanem Orionovem pasu , se je udornačilo

ime Kosci ali tudi Rirnš č ice . Puščica kaže lego Konjske glave.
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Slika 2. Značilna ozvezdja zims kega ne
ba . Puščica ka že, kako s pomočjo Kosc ev
izsled imo najsvet lejšo zvezdo na nebu .
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Tri zvezde Koscev predsta vljajo
del ozvezdja Orion, ki ga imajo ne
kat eri za naj lepše ozvezdje. Sest av
ljajo pas velikega nebesnega lovca
Oriona . V nekaterih krajih , na pri
mer ponekod v Gornjesavski dolini,
zaradi visokih hribov vsega ozvezd
ja Oriona sploh ne vidijo, ampak le
njegov zgornji del. Opazujejo le tri
vodo ravne .in pod njimi tri navpične

zvezde , ki oblikujejo črko T. Pravijo ,
da vidijo T (Orionov pas in meč) .

Kosci so tako lepe tr i zapored
ne zvezde , da jih vsak opazi. Za
to bi vas rad s tem člankom spod
budil k opazovanj u te h zvezd pa tu
di k spoznavanju njihove p rakt i čne

uporabe.
Navadno se ponoči orient iramo

ta ko, da s pomočjo Velikega voza
p oiščemo Severnico. Pozimi pa raje

poiščemo Kosce (a li kar ozvezdje Orion) in se orient iramo po njih. Sami lahko
ugotovit e, da j e orientac ija po Koscih dosti preprostejša kot po Velikem vozu .

Slika 3 . Ta kole se v zimsk em času orienti ramo po Kos cih. Ko j ih gledamo , je pred na mi
jug.
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Slika 4 (levo). Kosci in po d njim i Orionava
meglica M 42 , v izjemno do brih o pazoval
nih razmerah vidna celo s prostim očesom.

Slika 5 (zgoraj ) . Sve tle in tem ne vesoljske
meglice ob levi zvezdi Koscev , kje r leži tud i
Konjska g lava .

S pomočjo Koscev lahko poiščemo t udi najsvetlejšo zvezdo - Sirij. Le v
mislih potegnemo v levo črto, na kateri ležijo Kosci, naletimo na zvezdo Sirij.
To je tako preprosto, da se ne moremo zmotiti.

Kot zanimivost povejmo, da se v okolici leve zvezde Koscev razprostira
zelo obširno področje različnih meglic, med katerimi je tudi temna meglica
Konjska glava, vidna le z najmočnejšimi daljnogledi, pod Kosci pa najdemo
slavno Orionovo meglico M 42, dobro vidno že z manjšim daljnogledom .

Predlagam, da se dobro oblečete in obuje te , da se ne prehladite, se v
jasni noči brez rnesečine odpravite v odmaknjen kraj daleč od luči, počakate

približno pol ure, da se oči privadijo teme, in za čnet e opazovati . S prostim
očesom :

- izsledite Kosce,

- po Koscih poi ščite naj svet lejšo zvezdo Sirij,

- po Koscih se orient irajte.
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Slika 6. Zn am en ita temna vesoljska meglica Konjska gla va .

Ko ste se naveli čal i opazovati s prostim očesom , vzemit e v rok e lovsk i
daljnogled in z njim pri r a z li č ni h povečavah opazujte:

- Kosce,
- meglico M 42.

Daljnogled morate postaviti na trdno stoj alo , da se ne premika .

Predlagana opazovanja so preprosta , vendar se j e t reba tudi za preprosto
opazovanj e zelo po t rud it i, da nam usp e .
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