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Astronomija I
MLEČNIVOZ

Sredi po letja se v večernih urah na naše nebo povzpne mlečni trak Rimske
ceste tako, 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 ta - risb a.



Slika 2. Ozvezdj e St relec - Sagittarius (lat .) in
Mlečni voz v nj em je pri nas zvečer naj b olj e
vid no od junija do septem bra . Mlečni voz je v
najprimernejši legi za opaz ovanje pol eti. Izsle
d imo ga nizko na južni strani neba .

Predlagamo, da v polet
nih večerih in nočeh opazu
jete in občudujete Rimsko
cesto. Nato poskusite razpoz
nati ozvezdje Strelec in v
njem ugotoviti zvezde, ki se
stavljajo Mlečni voz.

Z daljnogledom manjse
povečave poglejte zvezde iz
ven Rimske ceste, na to pa
zvezde v Rimski cest i. Kaj
opazite?

Z daljnogledom opazujte še druge vesoljske objekte: zvezdne kopice in
meglice, ki ležijo v ozvezdju Strelec. Ko gledate proti ozvezdju Strelec, se
morat e zavedati , da je vaš pogl ed usmerjen pro t i središču naše Galaksij e.
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Nizko na južnem delu ne
ba, tam, kjer se Rimska ce
st a skoraj navpično pogrezne
v tl a in se navidezno dotika
obzorj a, leži ozvezdje Strelec.
Je nekoliko težje razpoznavno
ozvezdje, vendar če si zapo
mnimo lego njegovih značil

nih zvezd , ga ne moremo spre
gledati. V ozvezdju Strelec
lahko opazujemo znameniti
Mlečni VOZ, ki ga oblikuje se
dem svetl ih zvezd približno v
osrednjem delu ozvezdja. To
je eden izm ed petih nebesnih
voz, ki jih opazuje mo na ne
bu. Pravijo mu tudi Mlečna
skleda ali Mlečna zajem alka.
To im e mu kar pristoja, saj
leži venem najbogatejših z
vesoljskimi te lesi napolnjenih
delov Rimske ali Mlečne ces
te.
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Slika 3. Naša Ga la ksij a . Zgor aj po gled z boka, sp od aj pogled v sme ri vrtiIne osi .

Ma rijan Prosen




