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MLEČNIVOZ
Sredi po letja se v večern i h urah na naše nebo povzpne m lečni trak Rimske
ceste t ako, kot da bi opasal vse nebo , saj poteka od j uga prek zenita do
severa. Ne zamudite priložnosti in občuduj te to lepo naravno znameni tost .

Slika l . Rimska ces t a - risb a.

Astronomija
Nizko na južnem delu neba, tam, kjer se Rimska cest a skoraj navpičn o pogrezne
v tl a in se navidezno dotika
obzorj a, leži ozvezdje Strelec.
J e nekoliko težje razpoznavno
ozvezdj e, vendar če si zapomnimo lego njegovih značil
nih zvezd , ga ne moremo spregledati. V ozvezdju Strelec
lahko opazujemo znameniti
Mlečni V OZ, ki ga oblikuje sedem svetl ih zvezd približno v
osrednje m delu ozvezdja. To
j e eden izm ed petih nebesnih
voz, ki jih opazuje mo na nebu. Pravijo mu tudi Mlečna
skled a ali Mlečn a zajem alka.
To im e mu kar pristoja, saj
leži venem najbogatejših z
vesoljs kim i te lesi napolnj enih
delov Rimske ali Mlečne ceste.
Predlagamo , da v pol etnih ve čerih in nočeh opazuj et e in občuduj et e Rimsko
cest o. Nato poskusite razpoznati ozvezdje Strelec in v
nj em ugotoviti zvezde, ki sest avljajo Ml ečn i voz.
Z daljnogledom manj se
poglejte zvezde izven Rimske ceste, na to pa
zvezde v Rimski cest i. Kaj
opazite?
pove čave

Slika 2. Ozv ezdj e St relec - Sagittarius (lat .) in
Ml ečni voz v nj em je pri n as zvečer naj b olj e
vid no od junija do septem bra . Ml ečni voz j e v
najprimernejši legi za opaz ovanj e pol eti. Izsled imo ga nizko n a južni stra ni neb a .

Z daljnogledom opazujte še druge vesoljske obje kte: zvezdne kopice in
meglice, ki ležijo v ozvezdju Strelec. Ko gledat e proti ozvezdju Strelec, se
morat e zavedati , da j e vaš pogl ed usm erjen pro t i sred išču naše Galaksij e.
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Slika 3 . Naša G a la ksij a . Zgor aj po gled z b oka, sp od aj p ogled v sme ri vrtiIne osi .
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