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Ključne besede: astronomija, zvezde, ozvezdja, Lev, Regulas, Basiliskos.
Elektronska verzija: http://www.presek.si/22/1224-Prosen.pdf

c 1994 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c 2010 DMFA – založništvo
Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

,,_,1" t1'\'t1"
um» 7n:»lO
OC-O

I

'

.

KRAljIČ
Zima se preveša v pomlad . Zims ko nebo krasi kar precej najsvetlejših zvezd ,
spomladanskega pa ne. Na ju žnem in jugovzhodnem delu neba v spomlada nskih ve če r ih zasledimo le tri najsvetlejše zvezde. Razmeroma visoko nad
ju žnim delom obzorja med njimi izsto pa modrobela zvezda Regulus , vodilna
zvezda v spomladanskem ozvezdju Leva.
Leprav ozvezdje Leva nima drugih tako svetlih zvezd, kot je Regulus ,
le-t ega vseeno z lahkoto izsledimo , saj zvezde na tem predelu neba zares oblikujejo podobo , ki spomi nja na le žeč ega leva. Naj takoj povemo , da je v tem
ozvezdju po grški mitologiji upodob ljen tisti najpošas tnej ši in najo krutn ejši
nemejski lev, ki j e plenil, strahoval in žrl ljudi v neki dolini v Gr čiji in ga
je šele po enomese čnem te žkem boj u premagal največj i grški j unak Heraklej
(slika 1).

Slika 1. Ta kole je v svoje m zvez dnem a t la s u (1690) oz vezdje Leva in najsvet lej šo zvezdo
Kra lj i č v nje m prika za l s loviti poljsk i astronom J an Hevelius. Ozvezdje Leva je vidn o z večer
od ja nua rja do ju lija , s icer pa ga najdem o ved no po d Velikim voz o m.
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Regulus v latinščini pomeni mali kralj - kraljevič. Lev je kralj živali. Le si
predstavljamo, da so zvezde živali, jim Regulus kraljuje, vendar ne vsem , pač
pa le spomladanskim zvezdam . (Zato Regulus - kraljevič in ne Regul - kralj.)
Danes uporabljamo za to zvezdo sicer latinsko ime, poznamo pa še druga
poimenovanja te zvezde, npr. Levje srce. Arabski svet jo je imenoval Maliki
- Kraljevska ali Veličastna . Kraljevsko ime za to zvezdo sega še v davni čas
Klavdija Ptolemeja . Ta jo je v svojem zvezdnem katalogu (2.stol.) imenoval
Basiliskos - Kraljevič. Pri nas pa se j e zanjo udomačilo ime Kraljič.
Ime zvezde Regulus je povezano tudi z besedo reguliranje . Kaže, da so
to zvezdo imeli stari narod i za zelo pomembno . Najbrž so z njeno pomočjo
regulirali , to je urejevali, čase poljedelskih del. Sami lahko ugotovite naslednje: Kadar zvečer na vzhodu opazujete dvigajoče se ozvezdje Leva in v njem
Kralji ča (Lev vstaja), je zgodnja pomlad in se začno setvena dela na polju.
Ko pa zvečer na zahodu opazujete padajoče ozvezdje Leva in v njem Kraljiča
(Lev gre spat) , je pri nas sredina poletja in čas žetve.
Zvezdo Kraljič najlepše opazu jemo v spom ladanskih večerih . Brez
težav jo izsledimo s pomočjo zvezd
cx in {3 v Velikem vozu , po kater ih
navadno iščemo Severnico. Razdaljo med zvezda ma cx in {3 petkrat
podaljšamo v nasprotno smer od Severnice. Pridemo v bližino Kraljiča
(slika 2). Ne moremo se zmotiti , saj
je to najsvetlej ša zvezda na tem delu
neba . Ker je Kralj ič tako lepa zvezda in jo je tako hitro in preprosto
mo žno najti , predlagamo, da s prostim očesom:
- najdete zvezdo

Slika 2. Tak ole po Velikem vozu izsledimo
zvezdo Kraljič (o! Leva) .

Kraljič ,

- razpoznate ozvezdje Leva,
- se ustavite in

občudujete

ozvezdje Leva,

- skicirate ozvezdje,
- svojo skico prime rjate s sliko 3 .

Za opazovanje izbirajte odmaknjene krajc b r a moteze svetlobt i n
jasne veEere ali noEi brez Lunc na
nebu.
Da bi bilo v a k opazwanje Eim
popolnej%e, iz u d t n i k a ali kakega
ranesljivega prirornika ali cncikl*
pedije izpilEite glavnt fizikalne karakttristike n u d e KraljiE, npr. njegov
sij, polmcr, povAmko temptraturo,
izsw, rnasa, oddaljenost.
Ugotovite (z r a h n o m ali opa-

zovanjem), kdaj pri vas kakega dne
ta z v u d a wide, kdaj zaide in kdaj
je n a j v i k nad obzorjern.

%&a 3. Zvezde deta spomladanskega n e
ba, med katerimi ni te&
nejti Kra@&.
Ozn&n je spornladanski nebesni trikotnik, ki ga oblikujejo zvezde Regutus (a
Leva), Arktur (aVolarja) in Spika (a De-

vice).
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