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Slika 1. Tako le p o Velikem vozu
izsledimo Kapelo - Kozo, najsve
t lej šo zv ezdo v ozvezdju Voz ni k 
Auriga (lat .). Najboljš a vidlji vost
tega ozvezdja pri nas je o d septem 
bra do junija .

Pr išla j e zim a . J esenske zvezde se polagoma poslavlj aj o od nas . Nado 
mest ile ji h bodo zvezde zims kega neba. Med nji mi najbolj izstopa svetlo
rumena Kap ela. Pri nas ji rečemo tudi Koza .

P rav nič ni težko najti Koze na večernem zimskem nebu , saj je po
sij u peta naj svetl ej ša zvezda (slika 1) . Sredi zime jo v naš ih krajih lah ko
opazujemo okoli zenita.

Slika 2. Oz vezdje Voznik upodablja na ne bu izu
m itelja voza (kočije) . Slika j e iz m oj e knj ižice
Veliki in Mali medved, narisalpa joje akademski '
slikar Matjaž Sclunidt.

Koza je glavna ali vod ilna zvezda v ozvezdj u Voznik , ali po starem
Kočijaž . Nebesni Voznik predstavlja po grškem bajeslovju Erihtonija, si
na boga ognja in kovašt va He-
faj st a , Rodil se je s pohablj e
nim i nogami . Vzredila ga je
bogi nja modrosti At ena, brez
vednosti bogov na Olimpu . S
polno let nostjo je postal kralj
At en . Ker ni mog el hoditi , je
izumil voz oziroma kočij o s šti
rimi konji . Vrhovni bog Zevs
je bi l t ako navdu šen nad nje
gov im izumom, da je Erihto
nija za nagrado postavil na ne
bo , kjer bodo lahko umetnost
njegove vožnj e občudovali t udi
lj udje (slika 2) .

Kapela je zvezda, ki so jo
zelo proučevali . S posebnimi
raziskavami , ki slonijo na in
terferen ci prihaj ajoče svetlobe
z zvezd , so ugotovili , da je
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Slika 3 . Glavne zvezde zim skega n eba, zbrane v oz vezdj ih Bik, Or ion, Veliki pes , Mal i
pes, Dvojčka in Voznik : cli Oriona - Betelgeza, cli Bika - Aldebaran , cli Voznika - Kapela ,
cli Velikega psa - Sirij, na j svetl ej ša zvez da neba, cli Dvojčkov - Kastor (daljnogledska
d vojna zvezda) .

dvojna zvezda . Ob e zvezdi Kapele pa st a tako zelo blizu sku paj, da bi
mora li vzeti zelo močan daljnogled , da bi ju ločili .

Ker Kap elo tako preprosto najdemo na nebu , predlagamo, da se pri
mern o oblečete in obuj ete in v j asni noči izsledi te in nato opazujet e to lepo
zvezdo. Poskusite izsledit i in opazovati še ostale svet le zvezde zimskega
neba, ki so zbrane v ozvezdj ih, kot jih prikazuje zad nja skiea.

Od vsega neba je zimsko zvezdna nebo najlepše. Zato ne zamudite
priložnost i za opazovanje te zimske lepot e.
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