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Astronomija I

HIJADE

V jesenskih in zimskih večerih in nočeh lahko opa zuje mo prel epo skupi
nico zvezd v neposredni bližini Ald ebarana , naj svetl ejše zvezde v ozvez
dju Bik . Ta zvezdn a kopi ca im a obliko postrani ležeče črke V, Ald e
baran pa leži približno v stičišču zvezdnih kr akov , ki sestavljata črko .

- JI ·

-"

i ~l-
• •P' ....r.-~ ' --:-

--- .1 r ~ '~_. __;
• i 1:;- :15 .: _Z... ~'. ... . 1

>Fi
·~~1 · · : · ·· · · :· · _ :_ · - ·

Slika l . Ta ko le s po
močjo ozvezdj a Orion
najd emo zvez do Alde 
baran (Ol Bika) in ob
nj em Hij ade . S pros tim
očesom zasled imo pet ·r

zvezd , že z daljnog le
d om m anjše povečave

pa p oleg t eh še veliko
števi lo šibkej ših zvezd.

Kopica je dobil a im e Hij ade - Deževnice najbrž zato, ker so pr ed
tisočletj i t e zvezde vzhajale t ik pred zoro ob spomladansk ih deževj ih.

Deževen sloves Hij ad posku ša poj asniti grški mit . Po njem so bil e
Hijad e hčerke velikan a Atl asa (Atl an ta) in boginj e oblakov Nefele. Ker je
bil njihov oče kruto obsoje n, da mora za vse večne čase na svojih usločenih

in raz bolelih ramah nositi celot en nebesni svod, so tako žalostno in dolg o
jokale, da so ganile vr hovnega boga Zevsa, ki jih je spremenil v zvezde .
Nj ihovo žalovanje se nad aljuj e na zvezdn em nebu , saj ji m solze kar lij ejo
v spomladanski dež.



Astronomija

....-':
• 7--~

~
.,..,.

.It'

~---./' Ale ebaran~.
./ ~~~.r: ........ ........,

-:::.---, ,- ---./ ~ ......... ---/-::::-
~~---

-;;';;;eusg -- - - ...
1- -1 - ..... ---.· s

DE C'L.
+Z S-

+10

Slika 2. G ibanje zvezd v Hijadah, Zv ezde Hijad, vidne v obliki črke V , hitijo proti
točki , ki leži na nebu n ekoliko vzhodno od zvezde Bet elgeze v Ori onu. Dolžine puščic

p redst avljajo lastno gibanje zvezd kopice v časovnem presledku 50000 let .

Druga različica mita pa pripoveduj e, da so nimfe Hijade, sestre Plejad
(glej članek Sedem sester, Presek 22, 62), silno žalovale za svojim bratom
Hijasom , ki se je smrtno ponesrečil na lovu. Zevs ni mogel prenaša ti
njihove zemeljske žalosti in jih je pos tavil na nebo in ovekovečil v zvezdah.

Hijade so vidne s prostim očesom . To je slikovita, z dvogledom izre
dno lepo vidna odprta zvezdn a kopica. Resnično smo na graj eni za pogled,
če jih pogledamo vsaj skozi lovski daljn ogled. Na žalost zvezde t e skupine
zasenči svet loba ora nžnega Aldebarana , ki leži pred kopico in torej ni čl an

skupine. Ald ebaran nam je dosti bližji (oddaljenost 70 svetlobnih let) kot
kopic a (135 svetl obnih let) in po naključju leži v isti smeri.

Oddalj enost Hijad od nas so ugot ovili z meritvami gibanja zvezd v
kopici. Ker je kopica razmeroma blizu , zaznavamo njeno gibanje glede na
bolj oddalj ene zvezde (zvezdno ozadje) . Zdi se, da smeri zvezdnih gibanj
kažejo proti določeni točki v vesolju . Vzporedne poti zvezd v kaki kopici
so usm erjene pro ti taki točki v prostoru takrat , če kopica drvi stran od
nas. Gr e za učinek persp ektive, ki je posebn o opazen v lastnem gib anju
zvezd v Hijadah , ki so tako blizu nas , da pokri vajo kar velik kos neba
(približno v premeru 20°) .

Hijade vključuj ej o med seboj sorodne, z gravitacijsko silo povezane
zvezde (razen Aldebarana, ki ima neodvisno gibanje in ni prikazan na
sliki) . V kopici je najmanj 150 zvezd , gost ejši del ima premer okoli 30
svetlobnih let, njegovo težišče pa je oddaljeno okoli 135 svetlobnih let
od Sonc a . V prostoru se zvezde Hijad gibljejo proti vzhodu in stran od
Sonca. Točka , prot i kat eri se premikajo , pa leži nekoliko vzhodno od
zvezde Betelgeze v Or ionu.



B b  4. Liibanjs w;jad. Hajb&& Sonrm 
LM hihi pred @JO 000 Iethi na addaJjsnn& 
ohl i  66 ~tretlobnih let. 

Hi& eelo 1 d m  najd~ma a& tan~m iu jmem nebu, Zako predla- 
gam~, da jih res ~palSjete. 

Isberib jasno rralS bxa mmeiiine. PoWate veaj Wr2 ure, da se oko 
prilagadi temi. Naprej jih opemujete B psrostim oEasam, nt& pa 13a s 
dvogledom di daJjnqgl~dam pri raaliEdh pweltamh. Na h c u  poiidmite 
Bre narkti, kar apaaujete. 

Vendiar ne &anits eamo pri tern opla;a~)v&n,ju, $ prostim o&mm in 
5 dsJjnodedam se qrehodite afe po mt-allh a%ved$h in objektih bdowito 
M a  h b g a  seba. 
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