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A stronomija I

OZVEZDJA

Zanimanje č loveka za zvezde sega tisočletja nazaj. Danes, v času potovanj
veso ljskih ladij na druge planete in pr esenetljivih odkrit ij na nebu, se to
zanimanje še šir i.

Za neu ke ljudi davnine so bile zvezde neizčrpen vir številnih zgodb ,
ki so postale legende. Ko so st rmeli v jasno nočno neb o, so t am vid eli
ne le zvezde in skupine zvezd - ozvezdj a , a mpak kar podobe, v katerih
so se jim prikazovali njihovi čaščeni bogovi in boginje, junaki in čudežna

bi tj a . Ozračj e takrat še ni bilo onesnaženo in umetne luči niso motile
opazovalcev, zato so s prostim očesom vid eli mars ikatero zvezdo, ki jo
danes opazimo le z daljnog ledo m.

Najstarejš i opis ozvezdij najdem o v poučnem epu N ebesni p ojavi
(<paWOj1EVa - izg. fainornen a , tj. fenom eni ), ki ga je napisal gršk i pesnik
Arat (okoli 270 pr. n. š.). V pesni t vi je zbral pr edhodne rezultate opa
zovanj zvezdnega neb a in j ih poživil z zanimivimi zgodbami iz grškega
baj eslovja (mitologije) . Večinoma se naslanj a na delo matematika in
ast ro noma Evdoksa iz Knid a (410 do 365 pr . I l. š.).

Za ozvezdja , ki jih je opi sal Arat v 1154 heksametrih , pravi , da so jih
"nared ili" opazovalci neba že davn o pred njim. Ustvar ili so jih astronomi,
ki so živeli na rodovit ni zem lj i med rekama Ev frat in T igr is v Mezopo
tamij i, kje r je mn ogo stolet ij cvetela stara civilizacija . Ar atu in grškim
as t ro nomo m te danjega časa se imamo za hva lit i za imen a in oblike večine

nam znanih ozvezdij , tako kot tudi za večino zgodb o nji h. Brez dvoma
je bilo za grško ml adino Aratovega časa zvezdno neb o edina slikanica .
Ozvezdj a so se učili preprosto spoz navati s poslušanj em mitoloških zgodb .
Lahko rečem , da se na po doben način lege ozvezdij učimo in zapomnimo
t udi danes.

Kaj je pravzaprav ozvezdje? To je del (kos) neba s pripadajočo

skupino zvezd . Prvi so sistematično opisali ozvezdja stari Grki pred
dva tisoč let i. P oznali so 48 ozvezdij , povezanih z imeni junakov (Orion,
P erzej , Andromed a , Kefej , Kle č alec - pozneje Herkul) , z ime ni živali
(Veliki medve d , Lev, Labod , Pegaz, Zmaj ) in z drugim i stvarmi in
rečmi (Kro na, Lir a , Teht nica) iz njihovega bujnega bajeslovj a. Danes
poznamo 88 ozvezd ij , katerih imen a in natančne meje je spreje la in
dokončno utrdila Mednarodna as t ronomska zveza let a 1922.

Opomba: Zvezde so različno oddaljene od nas . Mi jih pro jiciramo
na neb o, kot npr . proj iciramo pred seboj dvignjen prst na neko ozadje
- ste no sobe. Lege zvezd v ozvezdjih so zato navidezne.
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Slika 1. Ozvezdj e Herkul (E ng onas i
- Klečalec) , prikazano v zvezd nem
atlasu Ur a no metrija (1603) nemškega
astronoma J oh anna Bayerj a. To je
bil prvi resnično upora ben zvezd ni
at las z 51 zvezdnim i kar tami . V
njem je Bayer zvezde v ozvezdjih
prvič označil z grškim i črkam i glede
na jak ost nj ihovega sija (m agnit udo) .
Način je b il do ber in je zdržal do da
nes. Zares svetle zvezde pa im ajo po 
leg označbe z grškimi črkami še las t na
imena (večinoma grška in arabska), ki
so se skupa j z imeni ozvezd ij ohrani la ""
do danes.

To, da imaj o zvezde navidezno dn evn o vrtenj e in da se vsako let o ob
enakem času vračajo na isto mesto neba , je bilo najbrž najpomembnejše
spoznanje davnih ljudi , ko so zapust ili jame in nomadsko življenj e ter
začeli v skupnostih obdelovati zemljo in skrbeti za čredo . Iz opazovanj
so ugot ovili, da v pos ameznem letnem času prihajajo določene skupine
zvezd na nebo pr ed vzido m Sonca. Tako so lahko sledili spreme mbam
let nih časov . Vedeli so , kdaj pride poml ad in so začeli sejati. Čez nekej
mesecev je nastopil a jesen in mo rali so pospravit i pri delek . Tako je nast al
koledar , ki je t udi opozarjal na deževna in nevihtna obdobja, ko je bilo
nevarno plut i na od prto mo rje s slabo izdelanimi ladjami t istega časa.

Ko so ljudje že uporabljali zvezde za koledar , se je izkazalo, da se je
kar težko naučiti in zapomniti posamezne zvezde te r jih sp remljati skozi
vse leto. Zat o so jih ur edili v prepoznavne zvezd ne skupine, vozove, križe
in ovale, v geometrijske like (t rikot nike ali večkotnike), razne slike (figur e) ,
ki naj bi z malo domišljij e predst avlj ale znane domače živali ali pa t ist e,
proti kat erim so morali zavarovati svoje črede ali se z njimi bor iti , in t udi
v po do be bo žanstev in junakov , katerih velika dejanj a so slav ili v pesmih
in mit ih .

V davni ni so ljudje hodili zgodaj spat in so zgodaj vstajali. Ni bilo
elektrike. Niso imeli te levizije, da bi si kr aj šali včasih dolge večere . Ko
je padla te ma, so šli spat. Čim je bilo dovolj svetlo za gibanje in delo , so
zjutraj vstali . Vstaj ali so, preden je Sonce zbrisa lo zvezde z neba. Tako
so lahko opazili, kd aj se prvič v letu poj avi kak šna svetla zvezda ali pa
zanimiva skupina zvezd (ozvezdje) nizko nad vzhodno stranjo obzorja t ik
pred Sončevim vzido m.



Od 4000 do 2000 pr . n . Š.

je pr vo zgodnje jut ranj e prika
zovanje slavne zvezdne skupi
nice z imenom P lejade v ozvez
dju Bik napovedovalo začetek

pomladi . Poletj e se je pričelo

s prikazovanjem ozvezdja Lev .
J esen so pričakovali s pri ho
dom zvezd Škorpijona na ju
t ranje m vzhodnem delu neb a .
Zimski mraz z nevih t ami pa se
je začel km alu po jutranjem
vzidu Vodnarj a , ki iz ogro
mnega vedra zliva neskončen

slap vode samega dežja v t em
let nem času .

Imena ozvezdij so grškega
izvor a , uporabljaj o pa se v la
tinščini . Tako je ozvezdje Ve
liki med ved lat insko Drsa Ma
ior , Lev je Leo, Vodnar pa
Aqu arius itn. Najbolje se je
sicer tega držat i, vendar pri
poljudnem pisanju za ozvez
dj a raje uporabljamo kar lepa
domača imena.

Ozvezdij se učimo iz zvezd
nih kart (pri našem društvu sta
izšli Presekova zvezdna karta
in Kart a severnega in južnega
neb a) . Te so navadno zbrane
v zvezdnih atlas ih. V zvezd
nih kar t ah so zvezde ozvezdja
označene s črkami grške abe
cede. V ozvezdju so namreč

različno svetle zvezde. Naj
svet lejša zvezda v ozvezdju je
označena s črko Alfa (et), druga
s črko Bet a (f3) , t retja s črko

Gam a (, ) , četrta z Delt a (o)
itn . Tako Siri j , naj svetle jša
zvezda v ozvezdju Veliki pes,
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Slika 2. Slika ozvez dja Veliki pes iz J an He
velijevega a t lasa zvez d nega neb a Uranografija
(1690) . Znači l no za t a zvezd ni atlas je , da
ima izredno lepe (ume t niš ko izdelan e) slike ,
ki pa so narisan e zrcalna simetrično glede na
resnično podobo zvezd nega neb a (desno je na
levi ) . Zvezd a Sirij leži v gobcu psa .

Slika 3. Ozvezdj e Kasiopeja v F lamsteedov em
at las u zvezd nega neba (1725 ) .
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Slika 4. Ozvezdja Lev, Rak itn ., prikazana v moderni zvez d ni karti (iz naše astro no ms ke
revij e Spika) .

postane Alfa Velikega psa, zvezda Regul je Alfa Leva, zvezd a Vega je Alfa
Lire itn . V nekat erih redkih primerih to pravilo sicer ne drži (npr. v ozvez
dju Ori on , kjer je zvezda Beta - Rigel svet lejš a od zvezde Alfa - Betelgeza),
vendar ga zaradi praktičnosti astronomi še kar naprej uporablj ajo.

ajbo lje pa se ozvezdij in seveda t udi zvezd naučimo s pomočjo

vrtljive zvezdne karte. Z vrt lj iva zvezdno karto hit ro in preprosto najdem o
lego ozvez dja in svetl ejš ih zvezd glede na naše opazovališče (obzorje) za
izbrani čas dneva med letom (za vsak datum in uro). Z njo si lahko
pojasnimo navidezno gibanj e (vrtenje) neba , ugot avlj amo čas in smer
vzahajanj a in zahajanja vesoljskih teles , čas njihovega pr ehoda čez jug
(meridian) it n. Pri nas je bila dolgo časa naj bolj znana (ed ina) Kun avrova
vrtljiva zvezdna kar t a . Zdaj je t eh kart na t rgu že kar nekaj (npr. Sp ikina,
Poudarkova) . Za osnovno spoznavan je z zvezdnim nebom so vse dobre.
Le uporabit e jih.

Včasih pa se ozvezdi j in zvezd učimo s pomočjo računalnika ali pa
kar z doma na roko nar ejeno zvezdno skico. Sa m t ake skice razmeroma
pogost o up or ab ljam, celo pri poučevanju . Neverjetno pripravne so.
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NOTES

Slika 5 . Del zvezd ne karte iz računalniškega programa ASTRO.

E ok: fS. It- . 06 .2.:1. '" s
Slika 6. Moja ze lo shemat ična "zvezdna kart a" - zvezdna skica. Za učenj e zve zd je
zelo pripravn a . P r i opazovanj u se obrnemo pro t i j ugu. Skico d amo nad glavo tako, da
se sme r i neb a na skic i in na zem lj išču uj emajo. S p resli kavo poskušamo najti na skici
narisan e zvezde t udi na nebu .






