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Astronomija I

ČUVAJ

Pomlad je blizu . Noči so manj hladne, pogoji za opazovanje zvezd nega
neba pa vse primernejši.

Tokrat bi vas rad navdušil za opazovanje ene najsvetlejš ih zvezd , ki
jo z lahkoto najdemo na nebu, če le poznamo Veliki voz . Ob pomladnih
večerih leži Veliki voz nad našo glavo tako, da njegovo oje gleda proti
vzhodu. To lego Voza lahko s pridom up orabimo za orientacijo na ze
mlj išču (slika 1).

Slika 1. Spomladi zvečer leži Velik i voz nad našo glavo in nj egovo oje kaž e prot i vz hodu.
Ilust racija Marte Kotar iz knj ižice Marijana in Stane Prosen : Male zgod be o Velikem
vozu (M ath, 1996) .



Slika 2. Takole po Velikem vozu izsledimo
zvezdo Arktur (in nad alj e še zvezdo Spiko
v ozvezdju Devica ).
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Astronomija

Predlagam, da si vzamete ne
kaj časa in zvečer pogledat e nad
glavo ter poiščete Veliki voz. Iz
tegnj en o desn o rok o usmerite prot i
oj esu Voza in z njo potujte v loku
rahlo desno navzdol za približno
dve dolžini ojesa . Nalet eli boste na
zelo sve t lo zvezdo, ki ji namenjamo
te vrst ice. To je zvezda Arktur ali
Čuvaj m ed veda (slika 2) .

Arktur je glav na zvezda ozvez
dj a Volar. Zakaj je dobila tako
ime? V starih časih so naj svetlejšo
zvezdo kakega ozvezdj a enačil i kar
s samim ozvezdjem. Tako t udi v
našem primeru. Po neki zgodbi
je Volar (Arktur) potreboval Lov
ska psa (t ud i ozvezdj e), ki st a mu
pomagala čuvati Velikega m edveda, da ne bi ušel s sicer t rdno začrtane ,

vendar že kar utrujajoče in dolgočasne poti pri enakome rnem kroženju
okrog Severnice (natančneje okrog seve rnega nebesnega pola ). To neb esn o
kroženje Velikega med veda je zelo pomembno. Vsaka lega Medveda na tej
poti namreč ponoči pom aga ljudem najti zvezdo Severnico , s te m pa smer
proti severu, da se na svojem potova nju ne izgubijo. Če pa bi Med ved
skrenil s svoje poti , severa ne bi bilo več mogoče tako hi t ro in za neslj ivo
poiska ti (slika 3).

O tem , kako je Volar prišel na neb o, govori druga zgodba. V njej je
Volar mladenič, ki ga je brat orop al vsega , kar bi moral podedova ti . Da bi
se obdržal kot kmet , je izumil plug in tako post al eden največjih dobro tni
kov človeštva. Dem et ra, grška boginja po ljede ljstva, plodnosti in vsega,
kar rast e, je bila nad te m izu mom tako navdušen a , da je prosila vrhov
nega poglavarja bogov, vsemogočnega Zevsa , naj počasti mladeniča in ga
postavi na nebo, skupaj z njegovim plugom in voli. Nebesni plug z voli pa
je znana pod oba zvezd Velikega voza, katerega št iri zvezd e pr edstavljajo
plug , ostale tri v ro čaju pa vole, ki ga vlečejo.

Sedaj pa od zgodbe k dejanju. Pojd ite zvečer ven in izsledi te zvezdo
Ark tur. Prvi večer jo samo občuduj te. Pokažite jo tudi drugim , ki je
še ne pozn aj o. Nato jo opazuj te vsak deseti večer ob isti uri , vse tj a do
maja ali junija. Zabele žitc, kaj op azite. P oskusite po jasnit i, zakaj se je t o
zgodilo. (Odgovor najdete v knjižici Astronomska opazovanja, Presek 5
(1978) , št . 5.)



Z opammajem 3ie ngobde, lrdaj Arktur vaide in kdaj mide, na 
primer v eoEah 15.2., 1.3., 15.3,, 1.4., 15.4. itn. Xara&majte, kolilm 
ja nad obearjsm. Ali je Arktur kdaj d nad gl#vo? 
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vljasl, da jih ne b&e opvili e Iwo rob. In lepo zwzdno nebo o9m 
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