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Astronomija I

USTA

Daleč pod ozvezdjem Pegaz nizko ob obzo rju j e okrog zelo svetle zvezde
zbranih kakih deset šibkih zvezd , ki oblikujej o neke vrste ozek ova l. To
podolgovato "zvezdno j aj ce" pr edstavlja telo dolge in suhe ribe . Tam leži
m anj zn ano ozvezdj e Južna riba. Ime najsvet lej še zvezde tega ozvezdja j e
FomaJhaut, kar v arabščini pomeni usta ribe. Če pogledamo sliko, svetla
zvezda Fomalhaut res leži v ustih Južne ribe. Riba na široko odp ira usta,
da bi zaj ela čim več vod e iz deročega vod nega toka, ki ga Vodnar nene hno
zliva iz večno polnega vrča (slika 1).

Slika 1. D el j es enskega zv ezdnega n eba z Vodnarj em, ki iz svojega večno polnega vrča

zliva vodo naravnost v Fomalhaut - usta Južne ribe. Ozvez dje J užn a r ib a - P is cis
No t iu s j e pri nas vidno zvečer od septembra do decembra. Sli ka je iz zvez dnega atlasa
Uran ografija (16 90) znamenitega poljskega a s t ronorn a Jana Hev eliusa.

Ta , na neb o postavlj ena rib a , naj bi ovekoveči l a t isto rib o, ki je po
bajeslov ni zgodbi rešila egipčansko boginjo plodnosti Izid o pred utopitvijo.



1 K i t  \ 
WMAL MA UT 5 

V jemskih Werih je  avezda Fmalhaut, ki msti v r d o  rdeEhti 
bawi, le oa kratek Easl v iba  nisko nad juinim obzorjem. Tam sveti kot 
sddaljen ogenj* sredi Ziirae in guate pokrajina. Fomdhaut v~buja pa- 
zornost ae aamo zmadi svoje zna~lne bawe in mdnega sija, amp& tudi 
eato, laer j e  to ediaa tako svetla swezda, ki je  vidna, na jnhi &rani neba v 
jawnskih rneseeib. 

Prttdlagam, da se toplo obl&te in v jasni aami no5 opamrjete to 
prelepa avezdo. 

Marijan Pmsh 




