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WPROWADZENIE
Poradnik powstał z myślą o nauczycielach z Kirgistanu, dla których prowadziliśmy wspólnie z Panią Eweliną
Grądzką szkolenie wiosną 2015 roku. Zamiarem autora było pozostawić w ich rękach namacalny ślad po
spędzonych wspólnie godzinach, który mógłby służyć im pomocą w późniejszej pracy. Wersja polska została
uzupełniona o dodatkowe informacje i mapki, na co zabrakło czasu przy przygotowaniu pierwszej, rosyjskiej
wersji.
Układ treści nasuwa się sam – najpierw omawiam obiekty widoczne o różnych porach roku oraz
wokółbiegunowe, następnie te, które najlepiej widoczne są o danej porze roku. Informacje są właściwe dla
średnich szerokości geograficznych półkuli północnej.
W każdym z rozdziałów treść podzielona jest na trzy segmenty – na początku omawiane są obiekty, widoczne
gołym okiem, następnie te, które widać dobrze w lornetce, na końcu obiekty najsłabsze, do obserwacji których
potrzebny jest teleskop.
Część treści doświadczonym obserwatorom może wydać się banalna, chodziło jednak o to, by w miarę
możliwości kompleksowo przedstawić kroki, o których – zdaniem autora – warto pamiętać przy obserwacjach,
które mają wyraźny cel dydaktyczny.
Ze względu na zamiłowanie autora do Otwartego Oprogramowania, wszystkie polecane narzędzia są objęte
otwartymi licencjami i dzięki temu dostępne na różne systemy operacyjne. Na końcu poradnika znajdą Państwo
odnośniki do miejsc, skąd można te programy pobrać.
Autor książki jest z wykształcenia astrofizykiem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od
wielu lat zajmuje się popularyzacją astronomii – najłatwiej znaleźć mnie przez stronę astropomorze.org.
Poradnik objęty jest licencją Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0:
Wolno:
•

Dzielić się – kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.

•

Adaptować – remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu.

•

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:
•

Uznanie autorstwa – utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli
zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to
udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

•

Użycie niekomercyjne – nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.

•

Na tych samych warunkach – remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie,
należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

•

Brak dodatkowych ograniczeń – nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych,
które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OBSERWACJI
Inaczej obserwuje się niebo samemu, inaczej w grupie – jeszcze inaczej, gdy grupa ta oczekuje od Was, że
pomożecie im to niebo poznać. Przedstawione tu rady wynikają z wieloletniej praktyki autora w prowadzeniu
takich właśnie obserwacji.

Rada pierwsza – ubiór
Ubierzcie się ciepło i poinformujcie innych uczestników spotkania, aby zadbali o ciepły strój. Nawet latem noce
potrafią być chłodne, a podczas obserwacji nie ma zbyt wielu okazji do ruchu. Przy dłuższych obserwacjach
warto wziąć ze sobą termosy z czymś ciepłym do picia oraz koce.

Rada druga – miejsce
O ile to możliwe, przygotujcie się do obserwacji zawczasu. Pomyślcie o kwestiach logistycznych – czy miejsce
obserwacji jest odpowiednio ciemne, przynajmniej w kierunku, w którym będą prowadzone obserwacje, czy
uczestnicy będą mogli bezpiecznie dotrzeć i znaleźć Was – może warto wyznaczyć kogoś, kto zająłby się nowo
przybyłymi. Wybierając miejsce, miejcie na uwadze, że niektórzy mogą się spóźnić – jeżeli przybędą
samochodem, to czy światła zbliżającego się pojazdu nie przeszkodzą tym, którzy przybyli na czas? Jeżeli
korzystacie z urządzeń elektrycznych – to czy zostały wcześniej naładowane, czy mają sprawne baterie, czy
zapewniliście zasilanie?

Rada trzecia – stanowisko
Ustawcie sprzęt przed pokazem. Duże lustra potrzebują czasu, by wyrównać swoją temperaturę do
temperatury otoczenia – jeżeli zostały przeniesione z ciepłego pomieszczenia, to przez kilkadziesiąt minut
obraz może być dostrzegalnie gorszy. Popodłączajcie wszystko, przygotujcie dodatkowe okulary i filtry, tak,
byście nie musieli szukać tego podczas pokazu. Podczas ustawiania sprzętu zastanówcie się, czy nie stoi tak,
że będzie przeszkadzał ludziom w podejściu do okularu, czy grupa osób oczekujących nie będzie
przeszkadzała w obsłudze teleskopu.
Sprawdźcie współosiowość szukacza i teleskopu – będzie to szczególnie przydatne przy obserwacji obiektów
rozmytych.
Załączone do podręcznika mapki obejmują obszary wystarczające do odnalezienia obiektów widocznych bez
problemu w lornetce.
Dla obiektów trudnych do znalezienia w lornetce warto przygotować sobie dokładniejsze mapki, przynajmniej
dwie – jedna o polu widzenia rzędu 10 stopni – dla szukacza, druga o polu widzenia rzędu dwóch stopni – dla
teleskopu.
Do przygotowania mapek najlepiej wykorzystać aplikację Skychart (Cartes du Ciel). W tym programie zostały
wykonane mapki do tego podręcznika.
Można również wykorzystać Stellarium. Pośrodku dolnej krawędzi ekranu jest widoczna informacja o aktualnym
polu widzenia. Zrzutu ekranu dokonujemy za pomocą kombinacji Ctrl-S – pliki zapisywane są w podfolderze
Stellarium folderu Obrazy. Otrzymane zrzuty są ciemne i nie za bardzo nadają się do wydruku – zużyjecie dużo
atramentu, a będą nieczytelne. Lepiej otworzyć je w GIMPie i przekonwertować do biało-czarnego negatywu za
pomocą dwóch poleceń: Obraz/Tryb/Odcienie szarości, a następnie Kolory/Inwersja. Rezultatem jest piękna
biało-czarna ilustracja nieba.

Rada czwarta – przed pokazem
Zanim pozwolimy pierwszej osobie podejść do teleskopu, objaśniamy podstawowe zasady korzystania ze
sprzętu. Po pierwsze, zasady podchodzenia – nie spieszymy się, czekamy na swoją kolejność, staramy się
podczas zbliżania do teleskopu nie naruszyć jego montażu. Po drugie, nie dotykamy dłońmi ani okularu, ani
teleskopu. Zawczasu pokazujemy zebranym, gdzie znajduje się ustawianie ostrości.
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Rada piąta – pomoc
Przy okularze będzie jedna osoba, a inne mogą się w tym czasie nudzić. Ustawienie teleskopu wymaga troszkę
czasu, lecz potem podążanie za ruchem nieba nie jest zbyt skomplikowane – warto do tego zadania wyznaczyć
jakąś bardziej obeznaną ze sprzętem osobę, która pomiędzy kolejnymi osobami dokonywałaby korekty
ustawienia teleskopu.

Rada szósta – lornetka
Warto – obok teleskopu – mieć jednocześnie lornetkę. Niektóre obiekty teleskopowe wyglądają ciekawie
również w lornetce, można też przed wykorzystaniem teleskopu wskazać na niebie parę obiektów
lornetkowych. W ten sposób osoby, które akurat nie mogą korzystać z teleskopu, mogą obserwować niebo
lornetką. Warto też poprosić uczestników, by przynieśli swoje lornetki – w ten sposób wiele osób będzie mogło
obserwować niebo jednocześnie.

Rada siódma – organizacja
Ustalcie z grubsza kolejność osób, podchodzących do teleskopu. Można wyróżnić trzy grupy, które powinny z
teleskopu korzystać oddzielnie: osoby z korektą wzroku, osoby o niskim wzroście (dzieci) i pozostałe osoby.
Szczególnie czasochłonne jest ustawianie ostrości dla osób z pierwszej grupy, jednak warto ten czas poświęcić
– korzystanie z okularów podczas obserwacji daje mniejszą satysfakcję, bo oko nie jest dobrze dopasowane do
oprawy okularu – lepiej poświęcić trochę czasu i umożliwić takim osobom indywidualne ustawienie ostrości.
Dla osób o niskim wzroście warto przygotować jakiś trwały i lekki podest.

Rada ósma – zielony przyjaciel
Zielony laser. Wielki przyjaciel prowadzącego obserwacje. Wykorzystujemy go jako wskaźnik, gdy
obserwujemy obiekty widoczne gołym okiem. Przy obserwacjach lornetkowych obserwatorzy mogą znaleźć
obiekt, podążając wzdłuż zielonej linii. Zielony laser przydaje się również przy ustawieniu teleskopu –
przyłożony do szukacza wskaże nam w miarę precyzyjnie rejon, w który wycelowany jest teleskop.
Podczas operowania laserem należy pamiętać, by unikać kierowania jego wiązki w stronę lecących samolotów.
Jeżeli w rejon obserwacji zbliża się samolot, najlepiej wyłączyć laser i wykorzystać ten czas na wyjaśnienie na
przykład tego, dlaczego tak postępujemy.

Rada dziewiąta – czerwony przyjaciel
Czerwone światło. Jeżeli podczas obserwacji z jakiegoś powodu będziemy chcieli skorzystać z oświetlenia,
warto zaopatrzyć się w czerwone źródło światła, tak, by nie porazić sobie receptorów wzroku i uniknąć
ponownej długiej akomodacji oka.
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OBIEKTY WIDOCZNE O RÓŻNYCH PORACH ROKU
Wstęp
Na niebie o każdej porze roku można zobaczyć wiele interesujących obiektów, które zmieniają swoją pozycję
wśród gwiazd. Postaramy się omówić najciekawsze z nich.

Księżyc

Ilustracja 1: Księżyc
Zdaniem autora najciekawszy obiekt na niebie. Można wpatrywać się w niego w nieskończoność. Wbrew dosyć
powszechnemu przekonaniu najciekawszy do obserwacji nie jest Księżyc w pełni – wtedy światło pada na jego
powierzchnię pod dużym kątem, przez co wydaje się płaska i nieciekawa. Najlepiej obserwować go w
okolicach pierwszej kwadry, gdy padające ukośnie promienie Słońca uwypuklają rzeźbę jego powierzchni.
Trzecia kwadra jest równie spektakularna, tylko komu chce się wstawać nad ranem?
Obserwatorzy z początku zachwyceni będą samym widokiem. Po pierwszym zachwycie warto przejść do
bardziej analitycznej obserwacji powierzchni naturalnego satelity Ziemi.
Warto poprosić uczestników, by zwrócili uwagę na terminator, czyli linię oddzielającą oświetloną i nieoświetloną
część Księżyca. Przy młodym Księżycu można w teleskopie – dłużej niż nieuzbrojonym okiem – zauważyć
światło popielate, i wyjaśnić uczestnikom, skąd się ono bierze. Przy terminatorze prawie zawsze znajdzie się
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jakiś szczyt, którego podstawa leży już po ciemnej stronie Księżyca, a wierzchołek jeszcze zbiera światło –
zadanie dostrzeżenia takich punkcików powoduje, że obserwujący zaczynają przyglądać się powierzchni
Srebrnego Globu uważniej, a nie tylko prześlizgiwać się po niej wzrokiem. Można poprosić ich o znalezienie
któregoś z charakterystycznych kraterów – Tychona, Platona, Kopernika czy Keplera.
Podczas, gdy kolejne osoby będą podchodzić do teleskopu, można opowiedzieć krótko o historii wypraw na
Księżyc – na mapie zaznaczono Morze Deszczów, na którym lądowało wiele misji – pierwszy księżycowy łazik
Łunochod 1, niektóre misje Apollo, a ostatnio chińska misja Chang'e z łazikiem Yutu – miała co prawda
wylądować w Zatoce Tęcz, ale lekko nie trafiła. Jest to okazja do zastanowienia się, dlaczego lądowały właśnie
tam (płaska powierzchnia i położenie po wschodniej stronie, co gwarantuje długi czas oświetlenia miejsca
lądowania, gdy leci się „za jasnego”, nawet przy wylądowaniu kilkadziesiąt kilometrów wte lub wewte). Warto
poszukać też Morza Spokoju, gdzie lądowali w ramach misji Apollo 11 pierwsi ludzie – Neil Armstrong i Edwin
Aldrin. Znane są słowa tego pierwszego o małym kroku człowieka i wielkim skoku ludzkości. Niewiele osób
słyszało jednak o tym, że Aldrin przyjął na Księżycu Komunię Świętą. Sprawa jednak nie została nagłośniona –
kiedy misja Apollo 8 wcześniej okrążała Księżyc w Wigilię Bożego Narodzenia kilka miesięcy wcześniej,
astronauci odczytali podczas transmisji publicznej fragmenty Biblii o stworzeniu świata. Zostali za to podani do
sądu – Madalyn Murray O'Hair uznała, że podczas misji księżycowych astronauci byli urzędnikami
państwowymi i powinni powstrzymać się od aktów jednoznacznie religijnych. Sprawa trafiła do Sądu
Najwyższego, który oddalił sprawę, argumentując, że ewentualne naruszenie prawa miało miejsce poza
terenem jego jurysdykcji. Aldrin nie chciał zamieszania.
Można porozmawiać również o tym, że jest zwrócony do Ziemi zawsze jedną i tą samą stroną, o wpływie na
Ziemię (pływy i spowalnianie ruchu obrotowego Ziemi), o libracji, o tym, że na skutek względnie dużej
eliptyczności orbity jego średnica kątowa ulega zauważalnym zmianom, o jego roli w ewolucji życia na Ziemi
(dzięki pływom życie wyszło z oceanów na brzeg).
Przy większej aperturze teleskopu jasność Księżyca może być zbyt duża – można wtedy zastosować albo
odpowiedni filtr okularowy, albo wykonać przesłonę na tubus teleskopu.

Jowisz
Kolejny klejnot. Opozycja Jowisza zdarza się raz na trzynaście miesięcy, w jej okolicy i parę miesięcy po niej
planeta króluje na wieczornym niebie.
Jeszcze bez lornetki można porównać blask Jowisza do blasku najjaśniejszych gwiazd. Należy zaznaczyć, że
wystarczy jeden dzień, by na fotografiach zauważyć przesunięcie Jowisza w stosunku do otaczających go
gwiazd, a bez pomocy fotografii różnicę widać już po kilkunastu dniach – stąd nazwa „planety”, czyli „błądzące
gwiazdy”. Można opowiedzieć o tym, dlaczego astronomowie tak lubią opozycje planet zewnętrznych – planety
są wtedy najjaśniejsze – bo są wtedy najbliżej Ziemi, ich rozmiary kątowe w teleskopie największe, a warunki
obserwacji najlepsze – bo świecą od wieczora do rana, głównie wysoko na południowym, więc najciemniejszym
niebie.
Już w lornetce można dostrzec, że Jowisz nie jest punktem, lecz plamką. Przy tej okazji można wyjaśnić,
dlaczego, w odróżnieniu od gwiazd, planety nie mrugają. W lornetce można dostrzec też księżyce galileuszowe.
Właśnie obraz planety w lornetce najbardziej przypomina ten, który zobaczył Galileusz w 1610 roku. Jest więc
okazja do omówienia znaczenia tej obserwacji dla historii nauki.
W teleskopie wyraźnie widać pasy ekwatorialne oraz księżyce galileuszowe. Można wydrukować wcześniej
mapkę z pozycjami księżyców i poprosić uczestników o ich identyfikację. Często w trakcie obserwacji któryś z
księżyców będzie wchodził lub wychodził z cienia planety lub znikał na tle tarczy Jowisza – warto sprawdzić
dokładne momenty zjawisk – co prawda, tylko jedna osoba przy teleskopie będzie mogła ten moment
zarejestrować, można jednak porównać czas z modelem teoretycznym w Stellarium i wykorzystać obserwację
do opowiedzenia historii o pierwszym pomiarze prędkości światła i dlaczego obserwacje księżyców
jowiszowych miały tak duże znaczenie (zegar uniwersalny).
Księżyce galileuszowe to wdzięczny temat na pogawędkę. Io jest czynna wulkanicznie, Europa
prawdopodobnie skrywa pod warstwą lodu płynny ocean – oba księżyce zawdzięczają te cechy bliskości
planety, podobnie jak Enceladus w przypadku Saturna.
Dla bardziej wyrobionych obserwatorów, dysponujących lepszym sprzętem – można podjąć próbę obserwacji
Wielkiej Czerwonej Plamy – najlepiej wtedy, gdy przechodzi przez środek tarczy planety, oraz cienia któregoś z
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księżyców na tle tarczy planety.
Obserwacje ukrycia lub wejścia któregoś z księżyców w cień planety czy też cienia księżyca na powierzchni
Jowisza są dowodem na to, że planety nie świecą blaskiem własnym, a tylko odbijają światło słoneczne.

Saturn
Jeden z najpiękniejszych obiektów na niebie – ze względu na spektakularne pierścienie. Już w lornetce widać
wydłużony kształt planety. Galileusz nie zidentyfikował ich jeszcze jako pierścieni, pisał o „uszach”, które
dodatkowo znikały.
W teleskopie identyfikacja pierścieni jest już oczywista. Warto sprawdzić pozycję Tytana i opowiedzieć o tym
ciekawym globie. Przy dużych powiększeniach i aperturze można spróbować zidentyfikować przerwę
Cassiniego.
Podobnie jak Jowisz, Saturn raz na niecałe 13 miesięcy znajduje się w opozycji. W okolicy opozycji można
dostrzec efekt Seeligera – pojaśnienie pierścieni. Ambitniejsi obserwatorzy mogą udokumentować realność
efektu fotografiami.
Raz na piętnaście lat pierścienie Saturna znikają z pola widzenia – ustawiają się krawędzią w naszą stronę.
Następne takie zjawisko będzie miało miejsce w 2025 roku – nie przegapcie!

Mars
Mars, podobnie jak inne planety zewnętrzne, najlepiej widoczny jest w okolicach opozycji, która ma miejsce raz
na 2,1 roku. Co 17 lat podczas opozycji Mars jest również w peryhelium i wtedy są szczególnie dobre warunki
do jego obserwacji – średnica tarczy osiąga 25”.
Zarówno nieuzbrojonym okiem, jak i przez teleskop, widać wyraźnie czerwoną barwę planety. Podczas opozycji
i w czasie marsjańskiej zimy można dostrzec białe czapy polarne.
Podczas pokazu warto wspomnieć o hipotezach dotyczących życia na Czerwonej Planecie, licznej literaturze
SF na ten temat (ER Burroughs), wyprawach marsjańskich, księżycach.

Wenus
Przy odpowiedniej konfiguracji planet w teleskopie można bez problemu dostrzec fazy planety – można
sprawdzić w Stellarium. Wenus jest najjaśniejszym obiektem na niebie poza Słońcem i Księżycem. W okolicach
największej elongacji można ją dostrzec na niebie nawet wówczas, gdy świeci Słońce!
Podczas pokazu warto wspomnieć o efekcie cieplarnianym czy o atmosferze i opadach kwasu siarkowego.

Merkury i Uran
Dla obu planet nie ma szans dostrzeżenia przez teleskop jakichkolwiek szczegółów powierzchni – pozostaną
punkcikami.
Merkury świeci jasno, niestety, zawsze blisko Słońca. Można go zaobserwować jedynie w pobliżu maksymalnej
elongacji, ale i wtedy przydałoby się jakieś łatwo identyfikowalne ciało w pobliżu. Do tego celu wykorzystuje się
zazwyczaj albo cienki sierp Księżyca po nowiu, albo świecącą w pobliżu Wenus. Tego typu pary najlepiej
obserwować przez lornetkę – oba obiekty świecą wystarczająco jasno, by lornetka wystarczyła (osoby o
bystrym wzroku dostrzegą być może Merkurego i nieuzbrojonym okiem!), a zazwyczaj zbyt daleko od siebie, by
objąć je jednocześnie polem widzenia teleskopu.
Uran widoczny jest już w lornetce jako niebieskawa gwiazdka. Do jego znalezienia również najlepiej skorzystać
z bliskości jakiego innego, łatwo identyfikowalnego obiektu – planety, Księżyca lub jasnej gwiazdy z któregoś z
gwiazdozbiorów zodiakalnych.
Obie planety obserwuje się w celach „statystycznych” – by je zaliczyć. Merkurego nigdy nie widział Kopernik,
Urana zresztą też – zidentyfikowano go jako planetę dopiero w XVIII wieku.
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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przelatuje nad każdym miejscem na Ziemi – raz na ok. dwa tygodnie jest
widoczna przez parę dni z rzędu, parę razy w ciągu doby. Jej jasność jest na tyle duża, że wyróżnia się
podczas przelotu wyraźnie na tle gwiazd. Porusza się zbyt szybko, by nadążyć za nią teleskopem, w lornetce
jednak nie dostrzeżemy szczegółów jej budowy.
Szczególnym wyzwaniem może być próba sfotografowania MSK na tle tarczy słonecznej lub księżycowej.
Potrzebne do tego są jednak bardzo dokładne efemerydy – przelot trwa ok. jednej sekundy!
Do zaplanowania obserwacji MSK polecam stronę Heavens Above.

Błyski Iridium
Iridium to system kilkudziesięciu satelitów telekomunikacyjnych, tworzących ogólnoświatową sieć telefonii
satelitarnej. Pobocznym efektem ich funkcjonowania są „zajączki”, puszczane przez ich baterie słoneczne w
kierunku Ziemi – przy odpowiednim ustawieniu satelita taki osiąga jasność ponad -8 magnitudo, mógłby więc
zostać dostrzeżony nawet w ciągu dnia, gdybyśmy patrzyli we właściwe miejsce.
Błyski Iridium są bardzo efektowne – zawsze warto sprawdzić, czy podczas obserwacji nie zdarzy się jakiś i
włączyć go do planów. Trwają krótko, są jednak wyjątkowo intensywne.
Przy okazji obserwacji tych obiektów można powiedzieć o misjach kosmicznych, o obiektach, które pełnią stałą
służbę na orbicie okołoziemskiej, o tym, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu niebo było wolne od tego typu
obiektów, że być może za kilkadziesiąt lat będzie ich tyle, co gwiazd na niebie, o zderzeniu rosyjskiego satelity
z jednym z satelitów Iridium, o komercjalizacji podboju Kosmosu.

Komety
Raz na kilkanaście lat na niebie pojawia się kometa, widoczna gołym okiem, a raz na dwa-trzy lata taka, którą
bez problemu dostrzeżemy w lornetce. Okres sprzyjający obserwacji zjawiska trwa zazwyczaj kilka tygodni,
jest więc czas, by poczekać na czyste niebo czy sprzyjającą fazę Księżyca. Komety „lornetkowe” zazwyczaj
przypominają wyglądem gromady kuliste, ogon optycznie pozostaje niewidoczny, można jednak spróbować
dostrzec go na fotografiach z wydłużonym czasem ekspozycji. Komety często ładnie wychodzą na
malowniczych zdjęciach ze względnie szerokim, rzędu kilku lub kilkunastu stopni, polem widzenia, w pobliżu
innych ciekawych obiektów nocnego nieba.

Zaćmienia Słońca i Księżyca
Dosyć częstym zjawiskiem są również zaćmienia Słońca i Księżyca.
Całkowite zaćmienie Słońca w danym punkcie Ziemi zdarza się bardzo rzadko, raz na kilkaset lat. Jednak
częściowe zaćmienie Słońca to zjawisko już znacznie częstsze. Najlepiej skorzystać ze specjalnej folii, która
pochłania większość słonecznego światła – można z niej wykonać okulary lub zastosować jako filtr do lornetki
lub teleskopu. Innym zjawiskiem, możliwym do obserwacji w ciągu dnia na tarczy słonecznej, są plamy – akurat
kończy się maksimum kolejnego jedenastoletniego cyklu aktywności słonecznej. Raz na kilkanaście lat można
obserwować tranzyt Merkurego przed tarczą słoneczną.
Zaćmienia Księżyca są o tyle wdzięczniejsze, że są widoczne z całej półkuli Ziemi. Zdarzają się raz na kilka lat i
są zawsze spektakularnym zjawiskiem.
Polecam doskonałą stronę Freda Espenaka, poświęconą zaćmieniom Słońca i Księżyca.

Zaćmienia gwiazd
Czasami któraś z gwiazd zostanie przysłonięta przez asteroidę. Zjawisko to wygląda szczególnie ciekawie, gdy
zasłaniana gwiazda jest widoczna gołym okiem – niestety, takie zjawiska zdarzają się dla danego punktu raz na
kilka lat. Organizując sieć obserwatorów z danego terytorium, na którym zaćmienie będzie widoczne, możemy
określić kształt asteroidy.
Częstszym zjawiskiem są zakrycia gwiazd przez Księżyc – wyglądające szczególnie efektownie, gdy gwiazda
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znika lub wyłania się zza ciemnego skraju tarczy księżycowej.

Gwiazdy nowe i supernowe
Od czasu do czasu któraś z gwiazd gwałtownie zwiększa swoją jasność. Raz na kilkanaście lat można
zaobserwować wybuch gwiazdy nowej – jest to tak naprawdę pojaśnienie gwiazdy, znajdującej się w
końcowym etapie swojego życia.
Wybuchy gwiazd supernowych rejestrowane są dosyć często, jednak zazwyczaj dotyczą obiektów, położonych
w innych galaktykach, a więc nieosiągalnych dla oka, uzbrojonego w średniej klasy teleskop amatorski.
Każde takie wydarzenie jest dobrą okazją do przybliżenia podstaw ewolucji gwiazd.

Roje meteorów
W ciągu roku jest kilka dosyć obfitych rojów meteorów, na tyle intensywnych, że warto umówić się po prostu na
ich obserwacje. Każde takie spotkanie jest również okazją, by popatrzeć na niebo przez teleskop.
Roje meteorów najlepiej obserwuje się, gdy ich radiant znajduje się jak najbliżej zenitu. Najlepiej obserwować
je wtedy w pozycji horyzontalnej, leżąc na leżaku lub materacu.
Poniższa tabela zawiera spis najobfitszych rojów w ciągu roku:
Nazwa roju Gwiazdozbiór Współrzędne
radiantu

ZHR

Data
maksimu
m

Prędkość

Ciało
macierzyste

Kwadrantydy Wolarz

α = 15h 30m
δ = +50o

80-150

3-4
stycznia

41 km/s

2003 EH1

Perseidy

Perseusz

α = 03h 05m
δ = +58o

80

12-13
sierpnia

58 km/s

109P/Swift-Tuttle

Leonidy

Lew

α = 10h 10m
δ = +22o

10-70, raz
17-18
na 33 lata
listopada
ponad 1000

71 km/s

55P/Temple-Tuttle

Geminidy

Bliźnięta

α = 7h 30m
δ = +32o

110-140

14 grudnia 35 km/s

(3200) Phaeton
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OBIEKTY WOKÓŁBIEGUNOWE
Wstęp
Obiekty wokółbiegunowe widoczne są o każdej porze roku, dlatego warto je znać. Jest wśród nich kilka
znanych układów gwiazd, gwiazdy podwójne i zmienne, gromady otwarte, galaktyki. Jasne układy gwiazd
pozwalają zorientować się na niebie i odszukać obiekty spoza swojego kręgu.
Zestawienie obejmuje obiekty o deklinacji powyżej +40 stopni.
W okolicach bieguna północnego nieba znajduje się wiele charakterystycznych układów gwiazd, które
pomagają nam orientować się na niebie. Najbardziej chyba znanym jest fragment gwiazdozbioru Wielkiej
Niedźwiedzicy, zwany Wielkim Wozem.
Idąc wzdłuż ogona Wielkiego Wozu, znajdziemy najpierw Arktura (α Boo), a potem Spikę (α Vir).
Wzdłuż linii, łączącej dwie najbardziej na prawo położone gwiazdy Wielkiego Wozu, znajdziemy Gwiazdę
Polarną (α UMi), która pomaga wyznaczyć nam kierunki świata i jest jednocześnie najbliższą Ziemi cefeidą.
Lewa krawędź pudła wozu w dół wskazuje Regulusa, najjaśniejszą gwiazdę Lwa, zaś w górę Deneb,
najjaśniejszą gwiazdę Łabędzia.
Po przeciwnej stronie bieguna północnego, niż Wielki Wóz, znajduje się charakterystyczne „W” gwiazdozbioru
Kasjopei. Wokół Kasjopei zebrały się gwiazdozbiory, których bohaterowie dzielą z nią jeden mit: Cefeusz,
Andromeda, Perseusz, Pegaz.

Obserwacje nieuzbrojonym okiem
Mizar (ζ Ursae Majoris)
W Wielkim Wozie znajdziemy w środku dyszla gwiazdę podwójną, która jest dobrym testem na
spostrzegawczość i jakość wzroku: Alkora i Mizara, czyli Jeźdźca i Konia (ζ UMa). Już w niewielkim teleskopie
Mizar okaże się również być gwiazdą podwójną. Widzimy więc trzy gwiazdki – a żeby było ciekawiej, to okazało
się, że każda z nich to również układ podwójny – nie zobaczyliśmy tego jednak w teleskopach, lecz obserwując
widma tych obiektów. W widmie (czyli świetle, rozszczepionym na tęczę na siatce dyfrakcyjnej – przyrządzie,
gęsto pokrytym równoległymi rysami) gwiazd dostrzegamy ciemne linie, tzw. linie absorpcyjne – to
częstotliwości, na których gwiazda prawie nie świeci – fotony o takiej energii są „połykane” przez cząstki w
atmosferze gwiazdy. Gdy gwiazda zbliża się do nas, to taka linia będzie przesunięta w kierunku koloru
niebieskiego w stosunku do swojego położenia „laboratoryjnego” na skutek efektu Dopplera. I odwrotnie, linia
widmowa w świetle gwiazdy oddalającej się od nas będzie przesunięta w kierunku koloru czerwonego – to
właśnie stąd wiemy, że inne galaktyki oddalają się od nasz i Wszechświat się rozszerza.
W układzie podwójnym gwiazdy krążą wokół wspólnego środka ciężkości (barycentrum) i w rezultacie jedna z
nich porusza się w naszą stronę, a druga oddala. Gdy gwiazdy są blisko siebie, nie widzimy, że mamy do
czynienia z gwiazdą podwójną, jednak w widmie takiej gwiazdy ujrzymy, że wszystkie linie są rozdwojone – bo
światło jednej gwiazdy zostało przesunięte lekko w kierunku niebieskim, a drugiej w czerwonym. I tak właśnie
dowiedzieliśmy się o tym, że Alkor i Mizar to układ sześciokrotny.
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Ilustracja 2: Mizar, La Superba, M51, M94, Cor Caroli

Kapella (α Aurigae)
Idąc wzdłuż linii, wyznaczonej przez górną krawędź pudła wozu, znajdziemy Kapellę (α Aur) – szóstą
najjaśniejszą gwiazdę całego nieba i jedną z trzech najjaśniejszych na niebie północnym, obok Arktura i Wegi.
Nazwa gwiazdy pochodzi od łacińskiego słowa capra, oznaczającego kozę, a dokładnie Amalteę, karmicielkę
małego Zeusa. To jej ułamany przypadkowo przez boga róg został przez niego zamieniony w róg obfitości. Ok.
200 000 lat temu Kapella była najjaśniejszą gwiazdą na niebie – wynikało to z tego, że dwie z czterech gwiazd,
które tworzą Kapellę, to stopniowo chłodnące olbrzymy typu G w trakcie przemiany w czerwone olbrzymy.

Ilustracja 3: Kapella
Algol (β Persei)
Druga pod względem jasności gwiazda Perseusza, Algol, jest gwiazdą zmienną zaćmieniową, zmieniającą
jasność w okresie niecałych trzech dni – zmiany te są zauważalne gołym okiem, dzięki bliskości dobrych
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gwiazd porównania.

Ilustracja 4: Algol, M31, h i χ Persei, Almaak (γ Andromedae), M34
Gwiazda Granat (μ Cephei)
Jedna z największych i najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. Nietrudno ją znaleźć i zidentyfikować po
wyraziście czerwonym kolorze, trochę poniżej środka podstawy „domku” Cefeusza. Czerwony nadolbrzym typu
M2 o zmiennej jasności, największa z gwiazd, które można dostrzec nieuzbrojonym okiem. Promień gwiazdy
jest 1000 razy większy od promienia Słońca, wypadłby więc gdzieś między orbitami Jowisza i Saturna.

Ilustracja 5: gwiazda Granat, δ Cephei
δ Cephei
Gwiazda zmienna pulsująca. Od charakterystycznej krzywej zmienności jasności tej gwiazdy wszystkie
podobne jej obiekty nazywane są cefeidami. Gwiazda stanowi jedną z podstaw „domku” Cefeusza. Okres
zmienności wynosi ok. 5 dni i 9 godzin, zmieniając swoje rozmiary o 6%, a jasność od 3.6 do 4.3 magnitudo
(ilustracja 5).
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Obserwacje lornetką
Wielka Mgławica Andromedy (M31)
Obiektem wartym uwagi jest pięknie widoczna w lornetce Wielka Mgławica Andromedy (M31) – najstarsze
światło, które można dostrzec nieuzbrojonym okiem na niebie. Na niebie północnym jest to również jedyny
obiekt spoza naszej galaktyki, który można dostrzec bez pomocy sprzętu – na niebie południowym mamy
jeszcze dwa Obłoki Magellana.
Galaktyka bliźniacza Drogi Mlecznej. Gdybyśmy żyli na planecie, obiegającej M31, to na nocnym niebie nasza
Galaktyka wyglądałaby bardzo podobnie.
M31 znajduje się w odległości 2,5 mln lat świetlnych od nas – patrząc na nią, widzimy więc fotony, wysłane z jej
gwiazd 2,5 mln lat temu.
Wielka Mgławica Andromedy jest jedyną dużą galaktyką, która zbliża się do nas. Wszechświat się rozszerza i
galaktyki oddalają się od siebie, podobnie jak kropki na powierzchni nadmuchiwanego balonu – jednak
oddziaływanie grawitacyjne tych dwóch dużych i położonych w skali kosmicznej blisko siebie galaktyk
powoduje, że odległość pomiędzy M31 a naszą Galaktyką się zmniejsza. Jeszcze niedawno prorokowano
zderzenie galaktyk za kilka miliardów lat. Nie ma jednak powodów do paniki – po pierwsze, postęp medycyny w
naszym kraju nie jest aż duży, byśmy musieli się tym martwić, po drugie, będzie to zderzenie pustki z pustką –
odległości pomiędzy gwiazdami wewnątrz galaktyk są tak ogromne, że istnieje bardzo małe
prawdopodobieństwo, że którekolwiek zderzą się ze sobą. A po trzecie – okazało się, że tajemnicza ciemna
energia powoduje coraz szybsze rozszerzanie się Wszechświata - i jeżeli to rozpychanie jest związane z samą
naturą przestrzeni, a na razie na to wskazują dane obserwacyjne, to do czasu zderzenia tempo przyrostu
przestrzeni między naszymi galaktykami wzrośnie tak bardzo, że galaktyki jednak od siebie uciekną (ilustracja
4).

h i χ Persei (NGC 869/884)
Dwie gromady otwarte w Perseuszu (h i χ Per). Znane i popularne obiekty wśród polskich obserwatorów nieba ze względu na swoją onomatopeiczną nazwę nazywane w naszym kraju Chichotkami. Ha i chi to wręcz cytat z
„Pani Twardowskiej” Mickiewicza („Cha cha, chi chi, hejza hola!”), a imć Twardowski to postać, która kojarzy
nam się również z niebem – to w końcu pierwszy Polak na Księżycu (ilustracja 4).

Kaskada Kemble'a
Interesującym asteryzmem jest też tzw. kaskada Kemble'a – ciągnący się przez 2,5 stopnia prosty sznureczek
gwiazd od 5 do 9 magnitudo w gwiazdozbiorze Żyrafy, kończący się dosyć zwartą gromadą otwartą NGC 1502.
Kemble to barwna postać astronomii amatorskiej, kanadyjski zakonnik franciszkański, który zakochał się w
niebie podczas obsługi stacji nasłuchowej w kanadyjskim Wygwizdowie i całe swoje pustelnicze życie
poświęcił niebu – nieźle to brzmi. Podczas obserwacji – niewyszukanym sprzętem, jak przystało na
franciszkanina, zauważył na niebie i opisał kilka ciekawych asteryzmów, dzisiaj noszących jego imię. Jego
nekrolog, zamieszczony w czasopiśmie Kanadyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego,
towarzyszył nekrologowi Wilhelminy Iwanowskiej, legendy polskiej astronomii, którą pamiętam jako malutką
staruszkę z korytarzy Instytutu Astronomii w Toruniu. Oboje zmarli w pierwszej połowie 1999 roku.
Chętnych zachęcam do poszukania innych asteryzmów, opisanych przez ojca Kemble: Kemble 2, miniaturowej
wersji Kasjopei w Smoku oraz Latawca Kemble'a, również w Żyrafie.
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Ilustracja 6: kaskada Kemble'a, η Cassiopeiae, ι Cassiopeiae, σ Cassiopeiae
La Superba (Y Canum Venaticorum)
Pod dyszlem Wielkiego Wozu znajdziemy gwiazdę Y CVn, zwaną La Superba, czyli Najwspanialsza. Zasłużyła
sobie na to miano swoim krwistym kolorem – jest to jedna z najczerwieńszych gwiazd na całym niebie. Jest to
gwiazda zmienna, czerwony olbrzym, bliski zakończenia fazy zamiany helu w jądrze w węgiel i rozpoczęcia
zamiany w białego karła. Okres zmian jasności wynosi ok. 160 dni. Gwiazda wyrzuca materię w tempie milion
razy większym, niż Słońca – wokół niej formuje się już gazowa otoczka (ilustracja 2).

Obserwacje teleskopem
W okolicy północnego bieguna nieba znajdziemy kilka ładnych gwiazd wielokrotnych. Pierwszym układem jest
znany już Alkor i Mizar, które w teleskopie okazują się być układem trzech gwiazd – Mizar rozpada się na dwa
składniki. Tak naprawdę Alkor również jest gwiazdą podwójną, jednak nie zobaczymy tego w teleskopie –
astronomowie wiedzą o tym dzięki spektroskopii, czyli efekcie Dopplera i rozdwojeniu linii widmowych.

η Cassiopeiae
Inną ładną i znaną gwiazdą podwójną jest η Cas – dosyć ciasny układ dwóch wyraźnie różniących się jasnością
składników. Układ znajduje się w odległości ok. 180 lat świetlnych od nas, a główny składnik (3,4 magnitudo)
jest bliźniakiem Słońca, być może z tego powodu pojawia się w SF jako siedziba ludzkich kolonii. Jego
towarzysz to gwiazda ciągu głównego typu K7, oddalony o 11 sekund kątowej (ilustracja 6).

Almaak (γ Andromedae)
Wartym uwagi układem jest Almaak (γ And) – piękna gwiazda optycznie podwójna o różnym kolorze
składników. Główny składnik (2,3 magnitudo) to pomarańczowy olbrzym (typ K3), słabsza gwiazdka (4,8
magnitudo), która w rzeczywistości jest gwiazdą potrójną, ma wyraźnie niebieski kolor. Odległość kątowa
składników to 10 sekund. I ten układ pojawia się w literaturze SF, m. in. w cyklu Fundacja Izaaka Asimowa
(ilustracja 4).

ι Cassiopeiae
ι Cas to układ trzech gwiazd, który łatwo znaleźć na przedłużeniu linii, wyznaczonej przez dwie gwiazdy,
tworzące lewe ramię charakterystycznej litery W gwiazdozbioru. Wszystkie elementy układu to gwiazdy ciągu
głównego. Główny składnik (4,6 magnitudo) to gwiazda typu A, składnik B (6,9 magnitudo) to gwiazda typu F,
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oddalona o 2,3 sekundy kątowej, składnik C (8,4 magnitudo) jest typu G i jest oddalony o 7,3 sekundy kątowej
od A (ilustracja 6).

M34
Pięć stopni nad Algolem w Perseuszu znajdziemy gromadę otwartą M34, grupę ok. 100 gwiazd, położonych w
odległości ok. 1500 lat świetlnych (ilustracja 4).

12 Lyncis
Pomiędzy Wielką Niedźwiedzicą a Kapellą znajduje się rzadko odwiedzany przez obserwatorów nieba
gwiazdozbiór Rysia, a w nim gwiazda 12 Lyn, która w teleskopie okazuje się być gwiazdą potrójną. Składnik A
(5,3 magnitudo) i składnik B (6,2 magnitudo) to gwiazdy ciągu głównego typu A, oddalone od siebie o 1,5
sekundy kątowej, składnik C (7,2 magnitudo), również typu A, jest oddalony od pary A-B o 8,7 sekundy
kątowej.

Ilustracja 7: 12 Lyncis

M81 i M82
W Wielkiej Niedźwiedzicy, właśnie w kierunku Rysia, znajdziemy parę dwóch ładnych galaktyk, M81 i M82,
położonych blisko siebie i na niebie, i w rzeczywistości. Galaktyki te są jednymi z bliższych nam galaktyk. Dzieli
nas od nich 12 mln l. św. Obie galaktyki są galaktykami spiralnymi. W M82, zwanej również Cygarem, zachodzi
intensywny proces formowania nowych gwiazd. W styczniu 2014 roku wybuchła w niej supernowa, którą łatwo
można było dostrzec w teleskopie. Cała ta aktywność związana jest z oddziaływaniem obu galaktyk na siebie –
ich odległość od siebie wynosi jedynie 150 tys. lat świetlnych.
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Ilustracja 8: M81, M82
Galaktyka Wir (Wiatraczek, M51)
Pięć stopni poniżej ostatniej gwiazdy dyszla Wielkiego Wozu znajdziemy galaktykę M51, znaną jako Wir. To w
niej po raz pierwszy rozpoznano spiralną strukturę, obecną w wielu galaktykach. W teleskopie można dostrzec,
że są to tak naprawdę dwie oddziałujące ze sobą galaktyki (ilustracja 2).

M94
Położona niżej M94 to najjaśniejsza galaktyka z całej Grupy Galaktyk w Psach Gończych. Bardzo ładna
galaktyka spiralna, w mniejszych teleskopach widoczna niestety tylko jako rozmyta plamka (ilustracja 2).

M92
Bardzo ładna gromada kulista, nieco niezasłużenie zapominana na rzecz swojej znacznie bardziej znanej
sąsiadki, M13. Odległa o 27 tys. lat świetlnych, jedna z największych i najstarszych gromad kulistych. W
widmach gwiazd, z których jest zbudowana, praktycznie brak śladów pierwiastków innych niż wodór i hel.
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Ilustracja 9: M92
Kuma (ν Draconis)
Najsłabsza z gwiazd, tworzących głowę Smoka, złożona z dwóch praktycznie identycznych białych gwiazd o
jasności 5 magnitudo, będących gwiazdami ciągu głównego typu A, rozróżnialnych już w lornetce, ponieważ ich
odległość kątowa wynosi aż jedną minutę.

Ilustracja 10: Kuma (ν Draconis)
Mgławica Kocie Oko (NGC 6543)
Mgławica Kocie Oko to mgławica planetarna. Kiedyś myślano, że mgławice te otaczają młode gwiazdy i że z
obserwowanej chmurki powstaną kiedyś planety. Ironicznie okazało się, że tzw. mgławice planetarne to często
otoczki umierających gwiazd, które zmieniły się w białe karły, przechodząc przez szereg eksplozji, które
rozrzuciły wokół nich ich zewnętrzne warstwy atmosfery.
Gwiazda centralna Kociego Oka to jednak młody, niebieski olbrzym typu O, wyrzucający co ok. 1500 lat
materię o masie większej niż masa wszystkich planet Układu Słonecznego razem wziętych.
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Mgławica nie jest łatwa do odnalezienia, dlatego zamieszczam dwie mapki:

Ilustracja 11: Mgławica Kocie Oko (NGC 6543) – mapka ogólna

Ilustracja 12: Mgławica Kocie Oko (NGC 6543) – mapka szczegółowa
ο1 Cygni (31 Cyg)
Sama 31 Cyg to gwiazda zaćmieniowa typu Algola. Raz na 10 lat karzeł typu B5 chowa się za chłodnego
olbrzyma typu K2 i przez 63 dni gwiazda traci troszeczkę ze swojego blasku. Tuż obok świeci, niezwiązana
grawitacyjnie z 31 Cyg, białobłękitna gwiazda 30 Cyg (ο2 Cyg), dająca pojęcie o tym, jak wygląda niewidoczny
towarzysz 31 Cyg. Troszeczkę wyżej świeci 32 Cyg, koincydentalnie również gwiazda zaćmieniowa typu
Algola, z trzykrotnie krótszym okresem.
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Ilustracja 13: ο1 Cygni (31 Cyg), ε Lyrae, M57
Błękitna Śnieżka (NGC 7662)
Mgławica planetarna w Andromedzie, przypominająca w małych teleskopach lekko rozmytą gwiazdkę o
niebieskawym zabarwieniu. Odległa o ok. 1800 l. św. ma średnicę ok. 20 tys. j. a.

Ilustracja 14: Błękitna Śnieżka (NGC 7662)
σ Cassiopeiae
Dosyć ciasna gwiazda podwójna, w której gwiazdy różnią się wyraźnie jasnością: 5 i 7 magnitudo. Obie mają
błękitnobiały odcień. Oddalone od siebie o 3 sekundy kątowe (ilustracja 6).
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OBIEKTY NIEBA WIOSENNEGO
Wstęp
Zestawienie obejmuje obiekty o deklinacji pomiędzy -40 a +40 stopni i rektascensji od 9h do 15h –
widniejących o godz. 21:00 na południowej części nieba. Obiekty wymienione są w porządku od zachodu do
wschodu, co jest zalecanym przez autora porządkiem przeglądu nieba podczas obserwacji.

Obserwacje nieuzbrojonym okiem
Porrima (γ Virginis)
Gwiazda podwójna, złożona z bardzo podobnych do siebie gwiazd, obu typu F0V o jasności ok. 3,5 magnitudo.
To co w nich ciekawego? Otóż ich okres orbitalny wynosi 169 lat i w 2006 gwiazdy znalazły się bardzo blisko
siebie, tak blisko, że w tej chwili nie można ich odróżnić w małych teleskopach. Ich odległość jednak rośnie i od
2020 znowu będzie można podziwiać układ podwójny Porrimy nawet w niewielkich teleskopach (ilustracja 15).

Kłos, Spica (α Virginis)
Najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Panny i 15ta najjaśniejsza gwiazda na niebie. Jest niebieskim
olbrzymem, spektroskopowo podwójnym, oddalonym o 250 lat świetlnych. Leży bardzo blisko ekliptyki i jest
regularnie przyćmiewana przez Księżyc, a czasami nawet przez planety.
Spikę najłatwiej znaleźć idąc wzdłuż ogona Wielkiej Niedźwiedzicy. Najpierw znajdujemy Arktura, a następnie
w odległości podobnej do odległości między Arkturem i ostatnią gwiazdą dyszla Wielkiego Wozu znajdziemy
Spikę.
To dzięki jej obserwacjom Hipparchos odkrył precesję osi ziemskiej. W 3200 r. p. n. e. W Tebach zbudowano
świątynię bogini Menat i zorientowano ją według położenia Spiki na niebie. W ciągu 3000 lat precesja powoli,
ale zauważalnie, zmieniła orientację gwiazdy względem świątyni.

Ilustracja 15: Porrima (γ Virginis), Kłos, Spica (α Virginis), Arktur (α Boötis)
Arktur (α Boötis)
Najjaśniejsza gwiazda nieba północnego i czwarta najjaśniejsza gwiazda całego nieba. Pomarańczowy
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olbrzym, położony stosunkowo niedaleko, bo tylko 37 lat świetlnych od nas. Obok Syriusza i Wegi jest
najjaśniejszą gwiazdą w bliskim otoczeniu Słońca. Prawdopodobnie gwiazda wyczerpała wodór w swym
wnętrzu i obecnie pali wodór w otoczce wokół jądra.
Polinezyjczycy wykorzystali Arktura do nawigacji w kierunku Hawajów.
W 1635 roku francuski astronom Jean-Baptiste Morin zaobserwował Arktura przez teleskop w ciągu dnia. Była
to pierwsza dzienna obserwacja zwykłej gwiazdy oprócz Słońca w historii. Nazwa oznacza po grecku strażnika
niedźwiedzi i nawiązuje do jego bliskości do Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy. Gwiazda wielokrotnie pojawia się w
literaturze i filmie.
W 1933 roku Chicago gościło wystawę światową, której tematem była innowacja w nauce. 40 lat wcześniej w
Chicago miała miejsce pierwsza wielka wystawa – Światowa Wystawa Kolumbijska. Astronom Edwin Frost
wymyślił, by połączyć oba fakty. Wówczas uważano, że odległość do Arktura wynosi 40 lat świetlnych. W dniu
rozpoczęcia wystawy, po zachodzie Słońca, skupiono światło Arktura na fotokomórce, która zamknęła obwód
elektryczny, ten zaś poprzez telegraf wydał sygnał do zapalenia ogromnego reflektora, skierowanego w niebo,
co było sygnałem do otwarcia wystawy. W ten sposób światło, wysłane z Arktura w czasie pierwszej wystawy,
otworzyło 40 lat później drugą (ilustracja 15).

Obserwacje lornetką
Galaktyka Południowy Wiatraczek (M83)
Ta położona w Hydrze galaktyka spiralna jest jedną z najjaśniejszych i najbliższych galaktyk. Jest na tyle jasna
i duża, że można ją dostrzec już przez lornetkę. Jej struktura spiralna jest wyraźnie widoczna już w małym
teleskopie, stąd też jej nazwa.

Ilustracja 16: M83

M3
Bardzo ładna gromada kulista w Psach Gończych, na niebie północnym ustępująca jedynie M13. Składa się z
500 tys. gwiazd i jest oddalona od nas o 34 tys. lat świetlnych. Łatwa do znalezienia w połowie drogi między
Arkturem i Cor Caroli.
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Ilustracja 17: M3, Izar, M64, Alkalurops, M13, ζ Coronae Borealis

Obserwacje teleskopem
NGC 2903
Galaktyka spiralna z wyraźnie widoczną poprzeczką, w gwiazdozbiorze Lwa, oddalona o 20 mln lat świetlnych.
Jedna z najjaśniejszych galaktyk nieba północnego.

Ilustracja 18: NGC 2903, Algieba, M95, M96, M105, 54 Leonis, M65, M66, NGC 3628
Algieba (γ Leonis)
Trzecia najjaśniejsza gwiazda w Lwie. Jej arabska nazwa oznacza czoło, tym niemniej gwiazda jest elementem
tułowia Lwa.
Gwiazda w teleskopie jest gwiazdą podwójną, zbudowaną z dwóch olbrzymów, jednego pomarańczowego,
drugiego żółtego, odległych od siebie o 4 sekundy kątowe (ilustracja 18).
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Duch Jowisza (NGC 3242)
Mgławica planetarna w Hydrze, która wyglądem przypomina Jowisza. Odkryta przez Herschela w 1785 roku,
odległa o 1400 lat świetlnych.

Ilustracja 19: Duch Jowisza (NGC 3242)
M95
Galaktyka spiralna z poprzeczką z Lwa. Przy dużym powiększeniu widać charakterystyczny wianuszek wokół
jądra galaktyki, który tworzą regiony formowania się gwiazd (ilustracja 18).

M96
Kolejna galaktyka spiralna z Lwa, najjaśniejsza z całej grupy, w skład której wchodzą M95, M105 i dziewięć
innych galaktyk. Ramiona i centrum galaktyki są asymetryczne na skutek wpływu innych galaktyk z grupy
(ilustracja 18).

M105
Kolejna galaktyka z grupy w Lwie, tym razem eliptyczna. W jej środku znajduje się supermasywna czarna
dziura, o masie niecałych 200 mln mas Słońca – dla porównania masa czarnej dziury w środku naszej
Galaktyki to ok. 4 mln mas Słońca. Zaraz obok niej przez większe teleskopy można dostrzec dwie mniejsze
galaktyki, NGC 3384 i NGC 3389 (ilustracja 18).

54 Leonis
Ładna gwiazda podwójna, tuż nad grzbietem Lwa, o jasności 4,3 magnitudo z dwoma białymi składnikami
ciągu głównego typu A, oddalonymi o 6 sekund kątowych (ilustracja 18).

Alula Australis (ξ Ursae Majoris)
Gwiazda-historia. Była pierwszą odkrytą gwiazdą podwójną – przez Herschela w 1780 roku. Była też pierwszą,
dla której policzono elementy orbitalne – w 1828 roku dokonał tego Felix Savary. Dwa składniki – żółte gwiazdki
ciągu głównego o podobnej jasności (4,3 i 4,8 magnitudo), bardzo podobne do Słońca – okrążają się w czasie
ok. 60 lat. Odległość między nimi zmienia się od 2 do 5 sekund kątowych. Oba są spektroskopowo podwójne.
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Ilustracja 20: Alula Australis (ξ Ursae Majoris)
M65, M66 i NGC 3628
Słynny triplet Lwa – trzy galaktyki spiralne, odległe o 35 mln lat świetlnych, związane ze sobą grawitacyjnie,
mieszczące się w obszarze o średnicy jednego stopnia (ilustracja 18).

3C 273
Najjaśniejszy kwazar na niebie, znajdujący się w gwiazdozbiorze Panny. Był to pierwszy odkryty kwazar. Jego
jasność to ok. 13 magnitudo, widoczny więc może być jedynie w dużych teleskopach, a w mniejszych jedynie
przy zastosowaniu astrofotografii. Na zdjęciach i tak będzie przypominał gwiazdę. Obliczana z jego
przesunięcia ku czerwieni odległość wynosi niecałe 2,5 miliardów lat świetlnych! Należy jednocześnie do
najjaśniejszych kwazarów w ogóle, świeci również jasno w falach radiowych i rentgenowskich.
Źródłem promieniowania widzialnego jest dysk materii, opadającej na hipermasywną czarną dziurę, znajdującą
się w środku kwazara.

Ilustracja 21: 3C 273, M49, M87, 24 Com
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M49 i M87
M49 - Galaktyka eliptyczna w Pannie, najjaśniejsza z Gromady Galaktyk w Pannie, odległej o ok. 54 mln lat
świetlnych i składającej się z ok. 2000 galaktyk. W galaktyce naliczono ok. 6 tys. gromad kulistych. Tylko nieco
ciemniejsza jest M87, kolejna galaktyka eliptyczna z tej samej grupy. M87 jest najbliższą nam radiogalaktyką,
składającą się z ok. 100 bilionów gwiazd! Zawiera ok. 13,5 tys. gromad kulistych.
Jasność obu galaktyk to ok. 8,5 magnitudo (ilustracja 21).

24 Comae Berenices
Piękna gwiazda podwójna o dwóch kontrastujących składnikach. Tworzą ją pomarańczowy olbrzym o jasności
5 mag oraz biało-niebieska gwiazda o jasności 7 mag. Składniki oddalone są o 20 sekund kątowych (ilustracja
21).

Galaktyka Sombrero (M104)
Położona w Pannie względnie jasna galaktyka spiralna (8,7 magnitudo), która wydaje się być przecięta ciemną
smugą nieświecącej materii, którą tworzą pył i zimny wodór. Otoczona jest sferycznym halo licznych gromad
kulistych.

Ilustracja 22: M104
Cor Caroli (α Canum Venaticorum)
Najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Psów Gończych. Jej nazwa oznacza „serce Karola”, są jednak
wątpliwości, czy chodzi o króla Karola I, którego ścięto w 1649 roku podczas wojny domowej w Anglii, czy też o
jego syna, Karola II, który w 1660 przywrócił Anglii monarchię. Składniki są oddalone od siebie o 20 sekund, co
pozwala łatwo je odseparować już w niewielkim teleskopie. Różnią się wyraźnie jasnością, jaśniejszy składnik
ma też bardziej niebieską barwę (ilustracja 2).

Galaktyka Czarne Oko (M64)
Galaktyka spiralna w Warkoczu Bereniki, odległa o 17 mln lat świetlnych. Odkrył ją w 1779 roku Edward Pigott.
Zawiera ogromne ilości pyłu, które częściowo przesłaniają jej jądro, co nadaje jej charakterystyczny wygląd
(ilustracja 17).
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Izar (ε Boötis)
Druga co do jasności gwiazda w Wolarzu, jednocześnie gwiazda podwójna, składający się z pomarańczowego
olbrzyma typu K0 i białego karła ciągu głównego typu A2, oddalonych od siebie o 3 sekundy kątowe i
obiegających się w czasie ok. 1000 lat (ilustracja 17).
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OBIEKTY NIEBA LETNIEGO
Wstęp
Zestawienie obejmuje obiekty o deklinacji pomiędzy -40 a +40 stopni i rektascensji od 15h do 21h –
widniejących o godz. 21:00 na południowej części nieba. Obiekty wymienione są w porządku od zachodu do
wschodu, co jest zalecanym przez autora porządkiem przeglądu nieba podczas obserwacji.

Obserwacje nieuzbrojonym okiem
Antares (α Scorpii)
Serce Skorpiona, wyraźnie czerwony nadolbrzym typu M2 jest jedną z największych (750 promieni Słońca) i
najjaśniejszych gwiazd, widocznych na niebie. Nazwę, która oznacza „równy Marsowi”, zawdzięcza swojemu
kolorowi. Należy do czterech bardzo jasnych obiektów, położonych wzdłuż ekliptyki i zaćmiewanych okresowo
przez Księżyc. Pozostałymi są Spika, Aldebaran i Regulus. Jest gwiazdą podwójną, jego niebiesko-zielony
towarzysz teoretycznie mógłby być widoczny w większych teleskopach, przeszkadza jednak w tym blask
głównego składnika.

Ilustracja 23: Antares
M7
Gromada otwarta blisko żądła Skorpiona, widoczna gołym okiem, obserwowana i opisana już przez
Ptolemeusza jako mgławica już w 130 r. n. e., stąd też zwana Gromadą Ptolemeusza. Jest najbardziej na
południe położonym obiektem, umieszczonym w słynnym katalogu Messiera. Gromada skupia ok. 80 gwiazd,
rozproszonych na obszarze rozciągającym się na ponad 1 stopień.
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Ilustracja 24: M7
Wega (α Lyrae)
Piąta najjaśniejsza gwiazda na niebie, druga na niebie północnym po Arkturze. Położona względnie niedaleko,
25 l. św. od nas, jest obok Arktura i Syriusza najjaśniejszą gwiazdą w otoczeniu Słońca.
12 tys. lat temu Wega była Gwiazdą Polarną i za 14 tys. lat znowu będzie pełnić tę funkcję. Była pierwszą obok
Słońca gwiazdą, którą sfotografowano, pierwszą, której widmo otrzymano. Była jedną z pierwszych, do których
zmierzono odległość, korzystając z metody paralaksy. Służyła jako wzór do określania jasności gwiazd.
Spora nadwyżka promieniowania w podczerwieni wskazują na istnienie wokół gwiazdy dysku pyłowego.
Wega jest wierzchołkiem tzw. Trójkąta Letniego, który oprócz niej tworzą Deneb i Altair.
Wega jest gwiazdą ciągu głównego o masie większej od masy Słońca. W tej chwili zamienia wodór w hel, by za
pół miliarda lat stać się czerwonym olbrzymem, a potem białym karłem. Nazwa to zniekształcone arabskie
słowo waqi, oznaczające „spadający”, będące częścią nazwy starożytnego gwiazdozbioru Spadającego Orła.
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Ilustracja 25: Wega, Albireo, Gwiazda Bessela (61 Cygni)
ε Lyrae
Położona trochę ponad stopień od Wegi w stronę Deneba. Bardzo znana gwiazda wielokrotna. Przy dobrych
warunkach osoby o bardzo dobrym wzroku są w stanie dostrzec podwójność gwiazdy, przy pomocy lornetki
widać to wyraźnie. W teleskopie każda z gwiazd dzieli się na dwie (ilustracja13).

Algedi (α Capricorni)
Już nieuzbrojonym okiem zauważymy, że gwiazda składa się z dwóch blisko siebie położonych składników.
Oba składniki są względnie jasne, 3,5 i 4,4 magnitudo. Jednakże nie jest to układ podwójny! Gwiazdy te
zupełnie przypadkiem nałożyły się na siebie - taka sytuacja wśród takich jasnych gwiazd jest czymś
wyjątkowym. Jaśniejsza z gwiazd znajduje się sześć razy bliżej niż słabsza.

Ilustracja 26: Algedi, γ Delphini, 70 Ophiuchi, Alya (θ Serpentis)
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Obserwacje lornetką
M5
Gromada kulista w Wężu, już w lornetce zdradza swoją rozmytą naturę. W większym teleskopie można
dostrzec pojedyncze gwiazdy. Jej średnica wynosi 165 l. św., co czyni ją jedną z największych gromad
kulistych. Zawiera kilkaset tysięcy gwiazd. Odkryta w 1702 roku przez Gottfrieda Kircha, który zauważył ją przy
okazji obserwacji komety.

Ilustracja 27: M5

Alkalurops (μ Boötis, 51 Boötis)
Ciekawa gwiazdka w Wolarzu. Już w lornetce można dostrzec, że jest to gwiazda podwójna, z białożółtym
składnikiem głównym i żółtą drugą gwiazdą. W teleskopie słabszy ze składników rozdwaja się na dosyć ciasny
układ podwójny. Nazwa to zniekształcone przez Arabów greckie słowo καλαύροψ (kalaurops), oznaczające kij
pasterski (ilustracja 17).

M4
Piękna gromada kulista, odkryta w 1746 roku przez Phillipe'a Loys de Cheseaux. Była pierwszą gromadą
kulistą, w której dostrzeżono pojedyncze gwiazdy. Jest duża – zajmuje na niebie obszar porównywalny do
Księżyca w pełni. Łatwo ją też znaleźć, gdyż znajduje się trochę ponad stopień na zachód od Antaresa.
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Ilustracja 28: M4, M6, M23, M8, M24, M17, M22, M11, M55, ξ Sco, Acrab (β Sco), Jabbah (ν Sco)

M13
Najbardziej znana gromada kulista nieba północnego, widoczna wyraźnie w lornetce. Składa się z ok. 300 tys.
gwiazd, oddalona o 22 tys. l. św.
W 1974 roku w kierunku gromady z radioteleskopu w Arecibo nadano sygnał radiowy z informacją o naszej
cywilizacji. Sygnał jednak nigdy tam nie dotrze – za 22 tysiące lat M13 przesunie się na niebie na tyle, że
ukierunkowany sygnał ją ominie (ilustracja 17).

Gromada Motyl (M6)
Gromada otwarta, znana być może już w starożytności, opisana po raz pierwszy w 1654 roku przez
Giovanniego Battistę Hodiernę. Podobno kształtem przypomina motyla – oceńcie sami (ilustracja 28).

M23
Sporych rozmiarów gromada otwarta w Strzelcu (ilustracja 28).

Mgławica Laguna (M8)
Mgławica emisyjna w Strzelcu, odkryta przez Giovanniego Hodiernę w 1654 r. W lornetce wygląda jak spory
szary owal, zdjęcia ukazują jej różowy kolor (ilustracja 28).

M24
Nie jest to gromada gwiazd, tylko fragment Drogi Mlecznej o szczególnie dużej jasności, rozciągający się na
1,5 stopnia. Na jego tle widać kilka mgławic, w tym dwie ciemne (ilustracja 28).

Mgławica Omega (M17)
Mgławica Omega została odkryta w 1745 roku przez Filipa Loys de Cheseaux. Nazwę wprowadził syn Williama
Herschela, John, również astronom, ze względu na kształt mgławicy, przypominający wielką literę grecką
omega. Zwana jest również Podkową.
Gaz w mgławicy pobudzany jest do świecenia przez gorące, młode gwiazdy. W mgławicy wciąż rodzą się nowe
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słońca (ilustracja 28).

M22
Gromada kulista o wydłużonym kształcie, odkryta w 1665 roku przez Abrahama Ihle. Jest jedną z najbliższych
nas gromad kulistych, jej jasność jest jednak osłabiona przez ekstynkcję pyłową, ponieważ gromada leży w
płaszczyźnie dysku galaktycznego (ilustracja 28).

Gromada Dzika Kaczka (M11)
Gęsta gromada otwarta, składająca się z 3000 gwiazd, w gwiazdozbiorze Tarczy, odkryta w 1681 roku przez
Gottfrieda Kircha (ilustracja 28).

M55
Gromada kulista, odkryta w 1752 roku przez Nicolasa de Lacaille podczas jego obserwacji w Afryce
Południowej (ilustracja 28). Lacaille, francuski zakonnik, spędził w Afryce Południowej dwa lata. Głównym
celem wyprawy było wykonanie dokładnego pomiaru odległości do Słońca i Księżyca metodą równoczesnej
obserwacji z dwóch odległych od siebie punktów – pomagał mu z Berlina 19-letni wówczas Lalande, który stał
się wówczas znanym astronomem. Lacaille był prawdziwym tytanem pracy. Podczas pobytu w Kapsztadzie
dokonał obserwacji, które pozwoliły opublikować katalog prawie 10 tys. gwiazd nieba południowego.
Wprowadził 14 nowych gwiazdozbiorów nieba południowego, wśród nich Mons Mensa – Górę Stołową, z której
prowadził obserwacje.

Wieszak (Collinder 399)
Śliczny asteryzm w gwiazdozbiorze Liska, wdzięczny obiekt dla obserwacji lornetką. Nad Strzałą, na linii
łączącej Wegę z Altairem znajdziemy grupę 10 jasnych gwiazd od piątej do dziesiątej jasności, układających
się w kształt odwróconego wieszaka na ubrania – ludzkie oko z łatwością dopatrzy się poprzeczki i haka
(ilustracja 29).

Obserwacje teleskopem
ζ Coronae Borealis
Biało-niebieska para gwiazd piątej i szóstej wielkości (ilustracja 17).

ξ Scorpii
Układ wielokrotny – w teleskopie ukaże się jako dwie bliskie pary. Jaśniejsza para (jedna z gwiazd jest gwiazdą
podwójną, i można to dostrzec w dobrym teleskopie amatorskim!) jest żółtobiała, druga, słabsza para,
pomarańczowa (obok tej pary jest też trzeci składnik, jednak bardzo słaby – 11 magnitudo). Gwiazda
podwójnie podwójna, a tak naprawdę podwójnie potrójna (ilustracja 28)!

Acrab (β Scorpii)
W małym teleskopie zobaczymy dwa składniki, oddalone o 13,5 sekundy kątowej. W większym teleskopie
jaśniejsza z nich rozdzieli się na dwie. Jedna z nich jest również gwiazdą podwójną, zresztą słabszy składnik
Acraba to w sumie gwiazda potrójna. Obserwujemy więc złożone światło sześciu gwiazd. Gwiazda pojawia się
na fladze Brazylii (ilustracja 28).

Jabbah (ν Scorpii)
W małym teleskopie gwiazda podwójna, w dużym gwiazda poczwórna, w rzeczywistości składa się z pięciu do
siedmiu gwiazd. Obie pary są oddalone od siebie o 41 sekund kątowych. Jaśniejsza gwiazda rozdziela się na
dwa podolbrzymy typu B2, oddalone o 1,3 sekundy, a ciemniejsza na dwie gwiazdy ciągu głównego typów B8 i
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B9, oddalone o 2,4 sekundy.
Układ położony blisko ekliptyki, często zaćmiewany przez Księżyc, a sporadycznie przez planety.
Dojrzenie czterech gwiazd to zadanie dla wytrawnych obserwatorów – jeżeli uda się Wam, to porównajcie
widok z epsilon Lyrae i sami wybierzcie, który układ jest bardziej urodziwy (ilustracja 28)!

Rasalgethi (α Herculis)
Tradycyjnie zwana głową Herkulesa, chociaż znajduje się poniżej charakterystycznego kwadratu – na
starożytnych mapach przedstawiano małego Herkulesa głową na dół.
Czerwony olbrzym o średnicy 400 średnic Słońca, w teleskopie okazuje się gwiazdą podwójną o separacji 4,8
sekundy kątowej. Drugi składnik ma barwę żółtą i jest w rzeczywistości gwiazdą podwójną (ilustracja 29).

Ilustracja 29: Rasalgethi (α Her), 95 Herculis, HIP88637, Wieszak, M71, Mgławica Hantle (M27)

95 Herculis i HIP88637
Gwiazda podwójna z dwoma równie jasnymi (5 magnitudo) składnikami o separacji 6,3 sekundy kątowej.
Punkcik rozdziela się na dwa białe punkciki już w niewielkim teleskopie. Pół stopnia na wschód kolejne
cudeńko – układ pięciu gwiazd HIP88637 – dwie najsłabsze blisko głównego składnika. Wokół kilka gwiazd,
które przypadkiem nakładają się na układ (ilustracja 29).

70 Ophiuchi
W Wężowniku, pomiędzy jego pięciokątem a ogonem Węża, znajduje się dosyć charakterystyczny układ
gwiazd w kształcie litery V, podobny trochę do Hiad. W XVIII wieku był nazywany Bykiem Poniatowskiego, na
cześć polskiego króla. W środku wschodniego ramienia znajduje się 70 Ophiuchi, gwiazda podwójna, o
składnikach pomarańczowej barwy. Położona niedaleko, niecałe 17 lat świetlnych od Ziemi, z okresem
obiegowym 88 lat – odległości między składnikami zmieniają się od 2 do 7 sekund kątowych w ciągu jednego
ludzkiego życia (ilustracja 26).

Mgławica Pierścień (M57)
Jeden z najbardziej znanych i najciekawszych obiektów teleskopowych na niebie. Łatwa do znalezienia
pośrodku południowego boku równoległoboku w Lutni. Przypomina pierścień lub obwarzanek. Mgławica
planetarna, będąca pozostałością po licznych wybuchach niewidocznego w teleskopie białego karła,
znajdującego się w środku mgławicy (ilustracja 13).
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Alya (θ Serpentis)
W gwiazdozbiorze Węża – jedynym, który składa się z dwóch odseparowanych części, rozdzielonych
gwiazdozbiorem Wężownika. Nazwa pochodzi z arabskiego, gdzie alyah oznacza gruby ogon (owcy). Gwiazda
podwójna o białych składnikach typu A i zbliżonych jasnościach, oddalonych od siebie o 22” kątowe (ilustracja
26).

Albireo (β Cygni)
Jedna z najbardziej znanych i najpiękniejszych gwiazd podwójnych na niebie. Głowa lecącego na zachód
Łabędzia. Jaśniejszy żółty składnik wyraźnie kontrastuje ze słabszym niebieskim towarzyszem (ilustracja 25).

M71
Dziwna gromada, kiedyś zaliczana do otwartych, obecnie do kulistych. Zawiera ok. 15 tys. gwiazd, jest więc
jedną z najmniejszych gromad kulistych. Brak w niej wyraźnie zaznaczonego skupiska centralnego. Jej wiek
szacuje się na 9-10 mld lat (ilustracja 29).

Mgławica Hantle (M27)
Jedna z najbardziej znanych mgławic, ze względu na swój kształt zwana Hantlami albo, trochę złośliwie,
Ogryzkiem. Mgławica planetarna z niewidocznym białym karłem w środku, największym z odkrytych do tej
pory, o masie ok. 0,5 masy Słońca (ilustracja 29).

γ Delphini
Gwiazda podwójna, nos ślicznego, małego gwiazdozbioru, jedna z najbardziej znanych gwiazd podwójnych.
Główny składnik o jasności 4,3 magnitudo to pomarańczowy podolbrzym typu K1, słabszy towarzysz to
żółtobiała gwiazda ciągu głównego typu F7 o jasności 5,1 magnitudo. Dla zmyłki to tę drugą oznaczono jako γ 1,
zaś pierwszą jako γ2 (ilustracja 29).
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OBIEKTY NIEBA JESIENNEGO
Wstęp
Zestawienie obejmuje obiekty o deklinacji pomiędzy -40 a +40 stopni i rektascensji od 21h do 3h –
widniejących o godz. 21:00 na południowej części nieba. Obiekty wymienione są w porządku od zachodu do
wschodu, co jest zalecanym przez autora porządkiem przeglądu nieba podczas obserwacji.

Obserwacje lornetką
M15
Gromada kulista w Pegazie, odkryta w 1746 roku przez Jeana-Dominique'a Maraldiego. Oddalona o 33,5 tys. l.
św. Jedna z najstarszych gromad kulistych – jej wiek wynosi 12 mld lat. Liczy ok. 100 tys. gwiazd. Wyraźnie
widoczne gęste jądro.

Ilustracja 30: M15, M2, Mgławica Saturn (NGC 7009), ζ Aquarii, Mesarthim (γ Arietis), NGC 253

M2
Gromada kulista w Wodniku, odkryta w 1746 roku przez Jeana-Dominique'a Maraldiego. Oddalona o 37,5 tys.
l. św. Liczy ok. 150 tys. gwiazd. Wyraźnie widoczne gęste jądro. Tak podobna w opisie do M15, że – muszę się
przyznać, skopiowałem tekst i pozmieniałem tylko wartości liczbowe (ilustracja 30).

Galaktyka Rzeźbiarza (NGC 253)
Opisując galaktykę w Rzeźbiarzu nie sposób pominąć osoby jej odkrywcy – a była nim Karolina Herschel,
siostra słynnego Williama. Za bratem przeniosła się do Anglii, gdzie pomagała mu w obserwacjach. Jako
pierwsza kobieta w historii odkryła kometę. Odkryła też opisywaną galaktykę i szereg gromad otwartych oraz
komet. W uznaniu jej dokonań i kompetencji król angielski Jerzy III przyznał jej oficjalne stanowisko naukowe z
regularną pensją. Otrzymała też honorowe członkostwo Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, które
dodatkowo nagrodziło ją złotym medalem.
Galaktyka leży względnie blisko – 11,4 mln l. św. od nas, dlatego wydaje się być dosyć jasna i duża. Można ją
dostrzec przez lornetkę siedem stopni na południe od β Ceti. To trzecia najjaśniejsza po M31 i galaktyce
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Sombrero galaktyka na niebie (pomijając obłoki Magellana). Posiada niewielkie jądro i wyraźne ramiona
spiralne. Jest miejscem gwałtownego formowania się gwiazd, w dysku galaktycznym widać też sporo pyłu.
Jest najjaśniejszą galaktyką grupy kilkunastu galaktyk w Rzeźbiarzu, jednej z najbliższych Lokalnej Grupie
(ilustracja 30).

Obserwacje teleskopem
Mgławica Saturn (NGC 7009)
Mgławica planetarna w Wodniku, odkryta w 1782 roku przez Williama Herschela, oświetlana przez białego
karła. Przy odrobinie wyobraźni można dostrzec jej zielonożółtą barwę. Nazwę zawdzięcza wydłużonemu
kształtowi (ilustracja 30).

Gwiazda Bessela (61 Cygni)
Gwiazda podwójna ze składnikami z ciągu głównego typu K o separacji 28 sekund kątowych. Gwiazda ma
bardzo duży ruch własny, co zauważył już Giuseppe Piazzi w 1804 r., i nazwał ją „latającą gwiazdą”.
Doniesienie Piazziego o gwieździe, szybko przemieszczającej się wśród innych gwiazd, nie zrobiło jednak na
astronomach wielkiego wrażenia ze względu na zbyt krótki okres obserwacji – 10 lat. Dopiero kolejna analiza
Friedricha Bessela przyciągnęła uwagę astronomicznej społeczności i, jak to często bywa, jeden odkrył, a
drugiego docenili.
Ze względu na duży ruch własny, największy wtedy znany, stała się naturalnym celem prób pomiaru paralaksy
gwiazd, i rzeczywiście, była pierwszą gwiazdą, do której odległość zmierzono tą metodą. Dokonał tego znowu
Bessel, co odrobinę usprawiedliwia nazwanie gwiazdy jego nazwiskiem.
Gwiazda porusza się na tyle szybko, że każdy amator może – wykonując zdjęcie pola gwiezdnego wokół
gwiazdy rok po roku – zauważyć jej przesunięcie w stosunku do jej sąsiadów. 61 Cygni zachowała palmę
pierwszeństwa wśród gwiazd widocznych nieuzbrojonym okiem o dużym ruchu własnym.
W 1830 r. Struve zauważył, że 61 Cygni jest gwiazdą podwójną.
W 1911 roku Benjamin Boss zauważył, że podobny ruch własny ma cała grupa gwiazd z tamtego rejonu –
później doliczono się 26 takich obiektów (ilustracja 25).

ζ Aquarii
Para dwóch żółtobiałych gwiazd o zbliżonej jasności – jedna jest gwiazdą ciągu głównego, druga
podolbrzymem. Gwiazdy obiegają się w czasie ok. 600 lat i obecnie są oddalone od siebie o niecałe dwie
sekundy kątowe.
W gwiazdozbiorze Wodnika gwiazdy formują tzw. dzban wody w kształcie litery Y. ζ Aquarii znajduje się w
środku tego dzbana.
Gwiazda ta leży prawie dokładnie na równiku niebieskim, bliżej, niż Mintaka (ð Orionis). Jeszcze w 2003 roku
była gwiazdą nieba południowego, ale na skutek precesji przesunęła się na półkulę północną (ilustracja 30).

Mesarthim (γ Arietis)
Klasyczna gwiazda podwójna, odkryta w 1664 roku przez słynnego Roberta Hooke'a. Dwie białe gwiazdki o
porównywanych jasnościach świecą w odległości niecałych 8 sekund kątowych od siebie (ilustracja 30).

Jarosław Pióro – „Spójrzmy wyżej! – poradnik dla prowadzących pokazy nieba”, strona 36

OBIEKTY NIEBA ZIMOWEGO
Wstęp
Zestawienie obejmuje obiekty o deklinacji pomiędzy -40 a +40 stopni i rektascensji od 3h do 9h – widniejących
o godz. 21:00 na południowej części nieba. Obiekty wymienione są w porządku od zachodu do wschodu, co
jest zalecanym przez autora porządkiem przeglądu nieba podczas obserwacji.
Polskie przekleństwo – zimą mamy najdłuższą i najciemniejszą noc – Słońca chowa się głęboko pod horyzont,
dwa obfite roje meteorów (no dobra, Geminidy to astronomicznie jeszcze jesień), piękne gwiazdozbiory na
południowym niebie z Orionem w roli ich króla – i straszliwe zimno. Chmury pełnią rolę „ciepłej” kołderki i te
znośniejsze temperaturowo noce są pochmurne. Wspaniałym, bezchmurnym, rozgwieżdżonym, czarnym
niebem możemy się nacieszyć – przez te kilkanaście minut, zanim oko nie przymarznie nam do okularu.

Obserwacje nieuzbrojonym okiem
Plejady (M45)
Cudeńko. Położona w Byku, bliska nam (ok. 440 l. św.) gromada otwarta, widoczna wyraźnie nieuzbrojonym
okiem. Znana we wszystkich kulturach, nosząca w nich swoje nazwy – na przykład Siedem Sióstr lub Subaru
(łączyć) – określenie japońskie, które stało się nazwą marki samochodu – w jego logotypie umieszczono
najjaśniejsze gwiazdy gromady. Starożytni Grecy zorientowali Partenon w 438 r. p. n. e. według punktu
wschodu gromady.
W gromadzie dominują optycznie jasne błękitne gwiazdy typu B. Powstała ok. 100 mln lat temu i rozpadnie się
w ciągu najbliższych 250 mln lat. Na zdjęciach widoczna jest błękitna poświata wokół gwiazd – kiedyś
uważano, że to gaz pozostały po formowaniu się gromady, dziś wiadomo, że to przypadkowy obłok materii
międzygwiazdowej, na który gromada trafiła w czasie swojej wędrówki przez Galaktykę.
Nieuzbrojonym okiem widać od sześciu do siedmiu gwiazd, w zależności od warunków obserwacji oraz jakości
wzroku obserwatora. Galileusz jako pierwszy spojrzał na Plejady przez teleskop i doliczył się wielu gwiazdek
zbyt słabych, by dostrzec je gołym okiem. W sumie naliczył 36 gwiazd. Ciekawostką jest fakt, że francuski
astronom Charles Messier, tworząc swój słynny katalog obiektów rozmytych, umieścił w nim Plejady pod
numerem 45 – pomimo tego, że wyraźnie składają się z pojedynczych gwiazd. Złośliwi twierdzą, że kierowała
nim chęć opublikowania katalogu pod każdym względem – także liczbowym – przewyższającego znany
wówczas katalog jego starszego kolegi Lacaille'a, który zawierał 42 obiekty.
Ostatnio Plejady stały się źródłem kontrowersji, dotyczącej ich odległości. Satelita Hipparcos, mierzący
odległości do gwiazd metodą paralaksy, dostarczył danych, z których wynikałoby, że odległość do gromady
wynosi ok. 120 parseków. Wszystkie wcześniejsze i późniejsze pomiary z użyciem różnych metod dawały
wynik rzędu 140 parseków. W 2014 roku zmierzono odległość do Plejad ponownie, za pomocą pomiaru
paralaksy przy wykorzystaniu radioastronomicznej sieci VLBI. Otrzymano wynik 136 parseków. Dane wskazują
więc na jakiś nieznany błąd systematyczny Hipparcosa, co stawia pod zapytaniem również precyzję misji Gaia.
Gromada wygląda pięknie w lornetce, wykracza jednak rozmiarami poza pole widzenia wielu teleskopów
(ilustracja 31).
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Ilustracja 31: Plejady, Hiady, Aldebaran, M37, M35, M1

Hiady
Najbliższa nam (~150 l. św.) i najlepiej poznana gromada otwarta. Wraz z Aldebaranem, który nie należy do
gromady i tylko przypadkiem nakłada się na jej gwiazdy, tworzą charakterystyczną literę V. Wiek gromady
ocenia się na ponad 600 mln lat. Najjaśniejsze jej gwiazdy zeszły już z ciągu głównego i stały się olbrzymami.
Ruch własny gromady, który przesuwa ją w stronę Betelgeuzy, wskazuje na ich wspólne pochodzenie z
gromadą Praesepe (M44). Gromada składa się z ok. 300 gwiazd, przy czym jedna trzecia znajduje się już na
tyle daleko od centrum, że jest w stanie ucieczki (ilustracja 31).

Aldebaran (α Tauri)
Jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie (0,87 magnitudo). Czerwony olbrzym typu K5, przypadkowo
widoczny w tym samym kierunku, co gromada Hiad, jednak w rzeczywistości w połowie odległości do gromady
(ok. 65 l. św.).
Aldebaran leży na tyle blisko ekliptyki, że od czasu do czasu jest zaćmiewany przez Księżyc. W 2015 roku
nastąpi cała seria takich zaćmień (ilustracja 31).

Rigel (β Orionis)
Kolejna z gwiazd, dominujących na zimowym niebie. Najjaśniejsza gwiazda w Orionie i szósta najjaśniejsza na
całym niebie. Świeci sto tysięcy razy jaśniej, niż Słońce. Młoda gwiazda, ok. 10 mln lat. Skończyła już
zamieniać wodór w hel w swoim jądrze i zamieni się niedługo w czerwonego nadolbrzyma, podobnego do
Betelgeuzy, by skończyć jako supernowa. Gdy do tego dojdzie, zaświeci na niebie tak jasno, jak Księżyc w
kwadrze.
Gwiazda wielokrotna, zdominowana przez niebieskiego nadolbrzyma typu B. Drugi składnik o jasności 7
magnitudo, Rigel B, widoczny już w małym teleskopie w odległości dziewięciu sekund kątowych, jest gwiazdą
podwójną, złożoną z dwóch gwiazd ciągu głównego, również typu B. Normalnie zauważylibyśmy go bez
problemu, lecz ogromna jasność głównego towarzysza czyni go prawie niewidocznym (ilustracja 32).

Betelgeuza (α Orionis)
Dziewiąta najjaśniejsza gwiazda na niebie, druga najjaśniejsza w Orionie. Wyraźnie czerwona o zmiennej
jasności, wahającej się pomiędzy 0,2 a 1,2 magnitudo, odległa o 640 l. św. Wraz z Syriuszem (α Cma) i
Procjonem (α CMi) tworzy tzw. Trójkąt Zimowy, zbliżony bardzo do trójkąta równobocznego. Nazwa z
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arabskiego oznacza ramię Oriona.
Gwiazda jest czerwonym nadolbrzymem typu M2 i zalicza się do najjaśniejszych i największych
obserwowanych gwiazd. Gdyby umieścić ją w środku naszego układu planetarnego, jej powierzchnia sięgałaby
poza orbitę Jowisza. Gwiazda, pomimo tego, że zbliża się jej koniec, jest bardzo młoda, ma niecałe 10
milionów lat. Powstała w asocjacji Orion OB1, która obejmuje gwiazdy pasa Oriona, ucieka z prędkością 30
km/s, wywołując falę uderzeniową w otaczającym ją ośrodku międzygwiezdnym. W ciągu najbliższego miliona
lat wybuchnie jako supernowa. Będzie wówczas przez okres dwóch-trzech miesięcy świecić na niebie z
jasnością porównywalną do Księżyca w pełni (ilustracja 32).

Syriusz (α Canis Majoris)
Najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba. Tak duża jasność spowodowana jest zarówno jasnością gwiazdy –
główny składnik to gwiazda ciągu głównego typu A1, jak i jej bliskością – 8.6 roku świetlnego. Gwiazda na razie
zbliża się do naszego układu, więc przez najbliższe 60 tys. lat jej jasność będzie jeszcze powoli rosnąć. Potem
będzie słabnąć, ale i tak pozostanie najjaśniejszą przez najbliższe 200 tys. lat.
Syriusz jest gwiazdą podwójną w wieku 200-300 mln lat. Początkowo składał się z dwóch jasnych, niebieskich
gwiazd. Masywniejsza z dwójki szybko jednak zużyła wodór w swoim wnętrzu, zamieniła się w czerwonego
olbrzyma, a po wyczerpaniu helu w jądrze w szeregu eksplozji odrzuciła zewnętrzne warstwy i zamieniła się w
białego karła około 120 mln lat temu.
Gwiazdę często nazywa się również Psią Gwiazdą ze względu na dominację w gwiazdozbiorze Psa Wielkiego.
Gwiazda jest elementem Trójkąta Zimowego wraz z Betelgeuzą i Procjonem. Ze względu na dużą jasność i
niskie położenie nad horyzontem migocze i mieni się różnymi barwami wyraźniej od innych gwiazd (ilustracja
32).

Obserwacje lornetką
Wielka Mgławica w Orionie (M42)
Mgławica dyfuzyjna, położona pod pasem Oriona, jedna z najjaśniejszych mgławic na niebie, widoczna gołym
okiem. Znajdując się w odległości 1350 l. św. jest najbliższym nam regionem powstawania nowych gwiazd.
Obszar o średnicy 24 lat świetlnych i masie 3000 mas Słońca. Jeden z najlepiej opisanych i najbardziej
obfotografowanych obiektów. Dzięki obserwacjom udało zdobyć się mnóstwo informacji o procesie formowania
się gwiazd. W mgławicy zaobserwowano dyski protoplanetarne, brązowe karły, obłoki gazowe o różnym
stopniu koncentracji i dynamice, gwiazdy oddziałujące na swoje otoczki gazowe. W sumie naliczono ok. 700
gwiazd na różnych etapach formowania.
Nieuzbrojonym okiem mgławica przedstawia się jako lekko rozmyta środkowa gwiazda z trzech, tworzących
miecz Oriona. Na zdjęciach obok obszarów, świecących na czerwono i niebiesko, zauważono również wyraźny
zielony komponent. Jako że żaden z pierwiastków znanych na początku XX wieku nie emitował zielonego
światła, podejrzewano, że w mgławicy istnieje nieznany nauce pierwiastek chemiczny, który nazwano
nebulium. Koniec końców okazało się, że za charakterystyczne promieniowanie odpowiada tzw. przejście
wzbronione elektronu w podwójnie zjonizowanym atomie tlenu. Jest ono trudne do zaobserwowania na Ziemi,
wymaga bowiem izolacji zjonizowanych atomów – warunek trudny do otrzymania w laboratorium, a łatwy do
spełnienia w przestrzeni kosmicznej (ilustracja 32).
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Ilustracja 32: M42, γ Leporis, M41, 32 Eri, σ Orionis, β Monocerotis, 145 Canis Majoris, k Puppis,
Rigel, Betelgeuza, Syriusz

γ Leporis
Gwiazda podwójna o separacji ok. 100 sekund łuku. Składnik główny to gwiazda ciągu głównego typu F o
jasności 3.6 magnitudo, drugi składnik to również gwiazda ciągu głównego, tyle że typu K i jasności 6,1
magnitudo (ilustracja 32).

M37
Gromada otwarta w Woźnicy, bogata w gwiazdy, z wyraźnie zarysowanym centrum (ilustracja 31).

M35
Gromada otwarta w Bliźniętach, zajmująca na niebie obszar wielkości Księżyca, będąca na granicy widzenia
nieuzbrojonym okiem. Zawiera ok. 500 gwiazd (ilustracja 31).

M41
Gromada otwarta w Psie Wielkim, 4 stopnie na południe od Syriusza. Zawiera ok. 100 gwiazd (ilustracja 32).

Gromada Żłóbek (Praesepe, M44)
Gromada otwarta w Raku, jeden z obiektów w katalogu Messiera, widoczny gołym okiem. Wiek gromady (ok.
600 mln lat) oraz jej ruch własny wskazują na jej wspólne pochodzenie z gromadą Hiad. Jedna z bliższych nam
(ok. 550 l. św.) i liczniejszych gromad otwartych (200-350 gwiazd). Ze względu na swoje spore rozmiary kątowe
– 95 minut – najlepiej prezentuje się w lornetce. Starożytni Grecy nazwali gromadę Żłobkiem (Praesepe), przy
którym pasły się dwa osiołki: Osiołek Północny (Asellus Borealis, γ Cnc) i Osiołek Południowy (Asellus
Australis, δ Cnc). Gromada była jednym z pierwszych obiektów, które przez teleskop obserwował Galileusz –
naliczył w niej wówczas ok. 40 gwiazd (ilustracja 33).
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Ilustracja 33: M44, Tegmen, ι Cancri, M67

Obserwacje teleskopem
32 Eridani
Gwiazdozbiór Erydanu to rozległy ciąg gwiazd, nieodmiennie kojarzony z rzeką w wielu kulturach – dla Egipcjan
był to Nil, dla Greków Erydan, rzeka w Hadesie, dla ludów Mezopotamii Tygrys, dla Hindusów Ganges. W
gwiazdozbiorze jest wiele ciekawych obiektów, niestety, część gwiazdozbioru nie jest nigdy widoczna z
wyższych północnych szerokości geograficznych.
W Erydanie znajduje się kilka, widocznych w małych teleskopach, gwiazd podwójnych, najurodziwszą z nich
jest jednak 32 Eri. Dwa składniki są odseparowane o 7 sekund kątowych. Gwiazda główna to jasny na 4,8
magnitudo żółty obiekt typu G5, jej towarzysz to błękitna gwiazda typu A2 o jasności 6,1 magnitudo. Bliskość
składników, różnica w kolorach i jasności czynią układ bardzo atrakcyjnym (ilustracja 32).

Karmazynowa Gwiazda Hinda (R Leporis)
Gwiazdę zaobserwował i opisał w 1845 roku brytyjski astronom John Russel Hind. Jest to gwiazda zmienna,
której jasność waha się od 5,5 do 11,7 magnitudo w czasie ok. 430 dni. Hind opisał gwiazdę jako „kroplę krwi
pośród czarnego pola”. W atmosferze gwiazdy znajduje się bardzo dużo węgla, który pochłania niebieską
część widma, nadając gwieździe głęboko czerwoną barwę, która niestety dla obserwatorów jest
najintensywniejsza w czasie minimum jasności. Z pewnością jedna z najczerwieńszych gwiazd na niebie
(ilustracje 32, 34).
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Ilustracja 34: R Leporis, NGC 2017 - mapka szczegółowa

Mgławica Krab (M1)
Zaobserwowana po raz pierwszy w 1731 roku przez Johna Bevisa. W 1758 roku odkryta niezależnie przez
Charlesa Messiera, który szukał komety Halleya. Według ówczesnych obliczeń, kometa powinna wrócić w
1758 i pojawić się w teleskopach właśnie w gwiazdozbiorze Byka. Przez pewien czas Messier był pewien, że
obserwuje powracającą kometę Halleya. Po jakimś czasie zauważył jednak, że obiekt nie porusza się. Doszedł
do wniosku, że przydałoby się stworzyć kompleksowy katalog obiektów rozmytych, tak, by uniknąć takich
przykrych pomyłek w przyszłości. Mgławica otrzymała numer pierwszy w katalogu.
Mgławica jest pozostałością po wybuchu najbardziej znanej supernowej w dziejach cywilizacji w roku 1054.
Obserwacje mgławicy wykazały jej ekspansję, wskazując na to, że powstała ok. 900 lat temu. Pasowało to
zapisków z chińskich kronik z 1054 roku o bardzo jasnej nowej gwieździe, tak jasnej, że widać ją było nawet w
ciągu dnia. W 1968 roku wewnątrz mgławicy odkryto pulsar, pozostałość po wybuchu supernowej (ilustracja
31).

σ Orionis
Układ pięciokrotny (!!!) tuż pod Alnitakiem, najbardziej na wschód położoną gwiazdą pasa Oriona. Główny
składnik, AB, to ciasny (separacja 0,25 sekundy kątowej) układ młodych gwiazd ciągu głównego, jaśniejsza
(4.2 magnitudo) jest typu O, ciemniejsza (5.1 magnitudo) typu B. Obie oświetlają swoje otoczenie, w tym
otaczającą układ mgławicę. Składniki D i E mają jasność rzędu 7 magnitudo, D położone bliżej AB, E najdalsze
w tym układzie. Składnik C położony jest jeszcze bliżej AB, niż D, jest też słabszy – to gwiazda o jasności 9
magnitudo typu A. W małych teleskopach składnik AB będzie widoczny jako pojedyncza, najjaśniejsza gwiazda
układu (ilustracja 32).

NGC 2017, HIP 26602
W 1835 roku John Herschel odkrył w Zającu małą gromadę otwartą, która potem została zredukowana do
układu wielokrotnego, a koniec końców okazało się, że jest przypadkowo zlepkiem świecących blisko siebie,
lecz w rzeczywistości odległych czterech gwiazd o żółtej, pomarańczowej i niebieskiej barwie (ilustracje 32,
34).

β Monocerotis
Gwiazda potrójna. Odległość kątowa pomiędzy B (5.4 magnitudo) i C (5.6 magnitudo) wynosi 3 sekundy, A
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(4.6 magnitudo) jest oddalona o 7 sekund kątowych. Wszystkie trzy to gwiazdy ciągu głównego typu B
(ilustracja 32).

145 Canis Majoris (HIP 35210)
Drugie Albireo. Piękna gwiazda podwójna z wyraźnie różnymi barwami składników. Jaśniejszy (4,8 magnitudo)
to pomarańczowy podolbrzym typu K4, słabszy (6 magnitudo), oddalony o 27 sekund kątowych, to niebieskawa
gwiazda typu A5 (ilustracja 32).

Mgławica Eskimos (NGC 2392)
Mgławica planetarna w Bliźniętach. Lekko owalna, z jaśniejszym brzegiem, przypomina głowę w kapturze.
Widoczna w miarę dokładnie dopiero w większych teleskopach. Jasność 10 magnitudo, rozmiary kątowe ok. 50
sekund kątowych (ilustracja 31).

Kastor (α Geminorum)
Druga co do jasności (1,3 magnitudo) gwiazda gwiazdozbioru zodiakalnego Bliźniąt. Wraz z Polluksem tworzą
charakterystyczną parę na niebie, identyfikowaną z głowami mitycznych braci. Już w 1678 roku odkryto, że
Kastor jest gwiazdą podwójną o separacji 5 sekund kątowych. Składniki, oba typu A, obiegają się w czasie 455
lat i w tej chwili oddalają się od siebie, co czyni je łatwiejszymi do obserwacji. W rzeczywistości system składa
się z sześciu gwiazd (ilustracja 31).

k Puppis (HD 61555, HIP 37229)
Para dwóch olbrzymów typu B o zbliżonych jasnościach, 4,5 i 4,6 magnitudo, oddalonych od siebie o 10
sekund łuku. Jaśniejsza z pary jest gwiazdą podwójną (ilustracja 32).

Tegmen (ζ Cancri)
Już w niewielkim teleskopie gwiazda rozdwaja się na składniki, odległe o 5 sekund kątowych. Przy większych
powiększeniach jaśniejsza okazuje się być również gwiazdą podwójną – zauważył to William Herschel w 1781
roku. Tegmen leży blisko ekliptyki i od czasu do czasu jest zaćmiewana przez Księżyc i bardzo rzadko przez
planety (ilustracja 33).

ι Cancri
Gwiazda podwójna. Jaśniejszy składnik (4 magnitudo) to żółty olbrzym typu G, oddalony od niego o 31 sekund
łuku towarzysz to gwiazda ciągu głównego typu A, która przez kontrast wydaje się być bardziej niebieska, niż w
rzeczywistości, o jasności 6,6 magnitudo (ilustracja 33).

M67
Kolejna, obok Żłóbka, gromada otwarta w Raku. Zawiera sporo gwiazd, ponad 500, i jest jedną z najstarszych
obserwowanych gromad otwartych – jej wiek szacuje się na 4 mld lat. Jasność 6 magnitudo, rozmiar 30 minut
kątowych (ilustracja 33).
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PRZYDATNE STRONY
Aplikacje
Aplikacja do generowania map nieba Sky Chart (Cartes du Ciel): https://www.ap-i.net/skychart/en/start
Wirtualne planetarium Stellarium: http://www.stellarium.org/pl/
Aplikacja do obróbki grafiki GIMP: https://www.gimp.org/

Sklepy ze sprzętem astronomicznym
Delta Optical: https://deltaoptical.pl/
Astrokrak: http://www.astrokrak.pl/

Różne informacje astronomiczne
Tranzyty ISS i błyski Iridium: http://heavens-above.com/
Zaćmienia Słońca i Księżyca: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
Obrazek astronomiczny na każdy dzień: http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
Informacje o asteroidach i kometach: http://minorplanetcenter.net/
Obserwacje meteorów: http://www.imo.net/
Obserwacje gwiazd zmiennych: https://www.aavso.org/
Miesięcznik Urania – Postępy Astronomii: http://www.urania.edu.pl/
Miesięcznik Astronomia: http://www.astronomia.media.pl/
Miesięcznik Sky & Telescope: http://www.skyandtelescope.com/
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SŁOWNIK
Absolutna wielkość gwiazdowa (M) – to wielkość gwiazdowa, którą miałby obiekt, gdyby był oddalony o 10
parseków od obserwatora. Absolutna bolometryczna (czyli uwzględniająca całe promieniowanie, we wszystkich
długościach fal) wielkość gwiazdowa Słońca wynosi +4,7.
Apertura (łac. apertura - otwarcie) – w optyce charakterystyka przyrządu, opisująca jego zdolność zbierania
światła i przeciwdziałania dyfrakcyjnemu rozmyciu szczegółów obrazu. Zazwyczaj jako miarę apertury podaje
się średnicę soczewki lub zwierciadła głównego teleskopu.
Asteryzm – charakterystyczny układ gwiazd, często w obrębie jednego gwiazdozbioru, lecz nie jest to
koniecznością, nie będący gwiazdozbiorem. Gwiazdy asteryzmu nie są ze sobą związane grawitacyjnie, jak to
jest w przypadku gromad, lecz stanowią przypadkowy układ. Najbardziej znanym przykładem asteryzmu jest
Wielki Wóz. W tym poradniku znajdziecie np. kaskadę Kemble'a lub Wieszak.
Bieguny niebieskie – dwa punkty na sferze niebieskiej, wokół których poruszają się w ruchu dobowym
pozostałe ciała. Ich położenie jest wyznaczone przez przecięcie się osi obrotu Ziemi ze sferą niebieską. Biegun
północny nieba w chwili obecnej znajduje się w pobliżu Gwiazdy Polarnej, a południowy – w gwiazdozbiorze
Oktantu i w jego pobliżu nie znajduje się żadna jasna gwiazda. Ze względu na precesję położenie biegunów nie
jest stałe, lecz opisuje okręgi o promieniu ok. 23 stopni z okresem 25735 lat.
Ciąg główny – obszar na diagramie Hertzsprunga-Russela, obejmująca gwiazdy, których źródłem energii jest
reakcja syntezy helu z wodoru.
Deklinacja – jedna ze współrzędnych systemu równikowego, wykorzystywanego do określenia położenia
obiektów na sferze niebieskiej. Jest odpowiednikiem szerokości geograficznej na Ziemi i jest równa kątowi
pomiędzy płaszczyzną równika niebieskiego a kierunkiem od obserwatora do obiektu. Deklinację mierzymy w
stopniach. Przyjmuje ona wartości od -90 stopni (dla bieguna południowego nieba) przez 0 stopnia (dla równika
niebieskiego) po +90 stopni (dla północnego bieguna nieba).
Diagram Hertzsprunga-Russela – wykres, pokazujący zależność między jasnością gwiazdy (absolutną
wielkością gwiazdową) a temperaturą powierzchni gwiazdy (typem widmowym). Okazuje się, że gwiazdy na
tym wykresie nie rozkładają się przypadkowo, lecz grupują w wyraźnie rozróżniane obszary.
Efekt cieplarniany – efekt wewnętrznego nagrzewania się atmosfery planetarnej, będący wynikiem jej
nieprzezroczystości dla promieniowania podczerwonego. Nazwa efektu pochodzi od cieplarni, gdzie szkło
ścian pełni rolę identyczną do roli atmosfery. Podstawowym źródłem ciepła dla powierzchni i atmosfery planety
jest energia, wyświecana przez Słońce w widzialnym i podczerwonym zakresie widma. Dłuższe
promieniowanie podczerwone, emitowane przez powierzchnię planety, jest zatrzymywane przez atmosferę,
powodując wzrost temperatury zarówno atmosfery, jak i powierzchni planety. Na Ziemi ten wzrost wynosi ok. 33
K. Na Wenus efekt cieplarniany spowodował wzrost temperatury o 500 K. Dla Marsa jest to efekt tylko 5 K.
Wzrost temperatury w wyniku efektu cieplarnianego zależy od tego, na ile atmosfera planety jest
nieprzezroczysta dla promieniowania podczerwonego. Głównymi gazami cieplarnianymi są para wodna, metan
i dwutlenek węgla.
Ekliptyka – 1) płaszczyzna orbity Ziemi; 2) widoma roczna droga Słońca względem gwiazd na sferze
niebieskiej.
Elongacja – odległość kątowa pomiędzy dwoma obiektami.
Gromada kulista – skupisko dużej liczby gwiazd, ciasno związanych wzajemną grawitacją, zgromadzonych w
formie kuli wokół wspólnego środka ciężkości. W odróżnieniu od gromad otwartych, które znajdujemy przede
wszystkim w dysku galaktycznym, gromady kuliste tworzą halo wokół centrum Galaktyki, są znacznie starsze
od gromad otwartych, zawierają znacznie więcej gwiazd, przybierają symetryczną kulistą formę i
charakteryzują się zwiększeniem koncentracji gwiazd w środku gromady.
Gromada otwarta – grupa gwiazd o liczebności do kilku tysięcy, które powstały z jednego gigantycznego
obłoku materii międzygwiazdowej, mających w przybliżeniu ten sam wiek. Gromadę nazywamy otwartą,
ponieważ wzajemne oddziaływania gwiazd nie są wystarczająco silne, by utrzymać strukturę i gwiazdy
stopniowo uciekają z gromady w przestrzeń międzygwiezdną.
Meteor – świetlne zjawisko atmosferyczne, będące skutkiem parowania w niej meteoroidu. Są to zazwyczaj
małe, milimetrowe drobinki, będące pozostałościami po przelotach komet lub asteroid.
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Meteoroid – ciało stałe, przemieszczające się w przestrzeni międzyplanetarnej, o rozmiarach mniejszych od
asteroidy.
Meteoryt – meteoroid, który spadł na powierzchnię Ziemi lub innej planety.
Mgławica emisyjna – obłok zjonizowanego gazu (plazmy), który świeci w zakresie widzialnym. Jonizacja gazu
jest wynikiem działania wysokoenergetycznych fotonów, wypromieniowywanych przez pobliską gorącą
gwiazdę.
Mgławica planetarna – obiekt astronomiczny, składający się ze zjonizowanego obłoku gazu i gwiazdy
centralnej – białego karła. Mgławice planetarne powstają na skutek wyrzucania zewnętrznych warstw
czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów z masą 2,5-8 mas Słońca w końcowych stadiach ich ewolucji.
Mimośród – wielkość, charakteryzująca odstępstwo kształtu orbity od kołowej. Dla okręgu wynosi zero, dla
elipsy zawiera się między zerem a jedynką, dla paraboli wynosi jeden, a dla hiperboli jest większy od jedności.
Okres syderyczny – czas obrotu planety lub księżyca wokół ciała centralnego, mierzony względem sfery
niebieskiej (gwiazd tła). Rok syderyczny to czas, w którym Ziemia okrąża Słońce względem gwiazd. Jego
długość to 365,25636 dni, i z powodu precesji jest on dłuższy o 20 minut od roku zwrotnikowego. Miesiąc
syderyczny to czas, w którym Księżyc obiega Ziemię względem gwiazd. Jego długość to 27,32166 dnia.
Okres synodyczny – dla planet – średni przedział czasu pomiędzy kolejnymi koniunkcjami pary planet przy
obserwacjach od strony Słońca; dla księżyców – średni przedział czasu pomiędzy kolejnymi koniunkcjami
księżyca ze Słońcem przy obserwacjach z planety macierzystej księżyca. Miesiąc synodyczny – przedział
czasu między dwoma kolejnymi nowiami (lub pomiędzy dwiema kolejnymi takimi samymi fazami Księżyca),
równy 29,53059 dnia.
Paralaksa (π) – zmiana położenia względnego obiektu przy obserwacji z dwóch różnych punktów. W
astronomii paralaksę mierzymy dla względnie bliskich obiektów w odniesieniu do tła, tworzonego przez obiekty
bardziej odległe. Tym niemniej pomiar paralaksy – w tych przypadkach, kiedy jest to możliwe – jest bardzo
ważną metodą bezpośredniego pomiaru odległości. W astronomii słowo „paralaksa” jest używane jako
określenie odległości. Obrót Ziemi powoduje efekt paralaksy dobowej (kąta, pod którym z danego obiektu
widać promień Ziemi), a orbitalny ruch Ziemi wokół Słońca powoduje paralaksę roczną – kąt, pod którym z
danego obiektu widać promień orbity Ziemi.
Parsek (pc) – jednostka odległości, wykorzystywana w astronomii. Jest to odległość,dla której paralaksa
roczna obiektu wynosiłaby jedną sekundę łuku – stąd nazwa jednostki: „par” od „paralaksa”, „sek” od słowa
„sekunda”. Jeden parsek jest równy 3,0857 × 1013 km, 3,2616 lat świetlnych lub 206265 jednostek
astronomicznych. Szeroko stosowane są też jednostki wielokrotne – kiloparsek (kpc, 1000 pc) i megaparsek
(Mpc, 1000000 pc).
Precesja – w astronomii równomierny okresowy ruch osi obrotu swobodnie obracającego się ciała, na które
działa zewnętrzna siła grawitacyjna. Oś obrotu zakreśla wówczas boczną powierzchnię stożka. Na skutek
precesji oś obrotu Ziemi zakreśla stożek o promieniu kątowym ok. 23°27' wokół osi prostopadłej do ekliptyki.
Okres tego obrotu wynosi 25735 lat. Głównym źródłem momentu obrotowego jest wpływ grawitacji Słońca i
Księżyca na równikową „wypukłość” Ziemi. Gdyby Ziemia była idealną kulą, zjawiska precesji nie byłoby. Na
skutek ruchu obrotowego Ziemi promień równikowy Ziemi jest większy od jej promienia biegunowego o 0,3%.
Wpływ Księżyca na precesję Ziemi jest ok. dwukrotnie większy od wpływu Słońca.
Ok. 13 tys. lat temu najbliżej północnego bieguna nieba znajdowała się nie Gwiazda Polarna, ale Wega.
Wiadomo, że początek układu współrzędnych związany jest z punktem przecięcia ekliptyki z równikiem
niebieskim w gwiazdozbiorze Barana. Jednak ze względu na precesję równik „ślizga się” po ekliptyce, tak że
punkty ich przecięcia stopniowo się przesuwają. Tzw. punkt Barana obecnie nie znajduje się już w
gwiazdozbiorze Barana, a przesunął się do Ryb, a niedługo (ok. 2600 roku) znajdzie się w Wodniku. Ta
precesja punktów równonocy powoduje, że zmieniają się i rektascensja, i deklinacja obiektów na niebie –
dlatego przy współrzędnych określa się epokę, dla których zostały podane.
Przesunięcie dopplerowskie – przesunięcie linii widmowych, spowodowane efektem Dopplera. Przesunięcie
dopplerowskie w widmie obiektu astronomicznego to zazwyczaj tzw. przesunięcie ku czerwieni, gdy linie
przesunięte są w kierunku fal dłuższych (obiekt oddala się od obserwatora), lub przesunięcie ku fioletowi, gdy
linie przesunięte są w kierunku fal krótszych (obiekt zbliża się do obserwatora). Wielkość przesunięcia z
definiuje się jako stosunek zmiany długości fali Δλ do pierwotnej długości fali λ. Dla małych prędkości v
(względem prędkości światła c) można przyjąć, że Δλ /λ = v/c.
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Radiant – punkt zbieżności równoległych promieni w perspektywie. Bardzo często określany dla meteorów,
należących do jednego roju. Wszystkie meteory danego roju, wchodzące w atmosferę ziemską, zostawiają
praktycznie równoległe ślady, a ich rozchodzenie się z punktu radiantu jest efektem perspektywy.
Rektascensja – jedna ze współrzędnych systemu równikowego, wykorzystywanego do określenia położenia
obiektów na sferze niebieskiej. Jest odpowiednikiem długości geograficznej na Ziemi, mierzona jest jednak w
godzinach, minutach i sekundach czasu w kierunku wschodnim od punktu zerowego, za który przyjęto punkt
przecięcia równika i ekliptyki, znany jako punkt Barana. Jedna godzina w rektascensji odpowiada 15 stopniom
kątowym, jest to kąt, o który obraca się Ziemia w czasie jednej godziny. Rektascensja przyjmuje wartości od 0h
do 24h.
Rok świetlny – pozaukładowa jednostka długości, równa odległości, którą pokonuje w próżni światło w ciągu
jednego roku.
Rozdzielczość kątowa – najmniejszy kąt pomiędzy obiektami, który system optyczny jest w stanie rozróżnić.
Równik niebieski – koło wielkie sfery niebieskiej, płaszczyzna którego jest prostopadła do osi świata i
pokrywa się z płaszczyzną równika ziemskiego. Równik niebieski dzieli sferę niebieską na dwie części:
północną i południową. Gwiazdozbiory, które leżą wzdłuż równika niebieskiego, nazywamy równikowymi.
Równonoc – moment przejścia środka tarczy słonecznej przez równik niebieski. Jeżeli Słońce przechodzi z
południa na północ, to mamy równonoc wiosenną, jeżeli z północy na południe, to jesienną.
Ruch własny – widomy przesunięcie się gwiazdy na sferze niebieskiej, mierzone jako zmiana jego położenia w
ciągu roku (w jednostkach kątowych). Ruch własny jest złożeniem rzeczywistego ruchu gwiazdy w przestrzeni
oraz względnego ruchu Systemu Słonecznego.
Terminator – linia, oddzielająca ciemną część dysku planet od oświetlonej.
Typ widmowy – charakterystyka widma i powierzchniowej temperatury gwiazdy. Wyróżnia się siedem
podstawowych typów widmowych – OBAFGKM (od najgorętszych do najchłodniejszych), z których każdy dzieli
się na 10 podtypów. Typ widmowy Słońca to G2.
Widmo – wynik rozszczepienia promienia promieniowania elektromagnetycznego, w którym składowe o
różnych długościach fal są rozłożone w przestrzeni w kolejności rosnącej lub malejącej długości fali.
Najbardziej znanym przykładem widma jest tęcza, która powstaje w wyniku rozłożenia światła słonecznego na
barwy składowe (krople deszczu pełnią funkcję pryzmatu). Pełne widmo promieniowania
elektromagnetycznego obejmuje (w kolejności zmniejszających się długości fal) promieniowanie radiowe,
mikrofalowe, podczerwone, widzialne, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma.
Wyróżnia się trzy podstawowe typy widm: widmo ciągłe, widmo emisyjne liniowe i absorpcyjne liniowe, przy
czym widma te mogą się na siebie nakładać w dowolnych kombinacjach. Przy graficznym przedstawieniu
zależności intensywności promieniowania od długości fali widmo ciągłe ma gładki rozkład, bez ostrych
szczytów czy zagłębień. Linie emisyjne mają postać wąskich szpic. Mogą występować samodzielnie lub
nakładać się na widmo ciągłe. Linie absorpcyjne są odpowiednio wąskimi zagłębieniami w widmie ciągłym.
Widma ciągłe powstają w wyniku procesów promieniowania cieplnego ciała lub promieniowania
synchrotronowego (emisji promieniowania przez cząstki naładowane elektrycznie poruszające się w polu
elektromagnetycznym).
Widma liniowe to efekt dyskretnych (o ściśle określonych wartościach) porcji energii, emitowanych bądź
pochłanianych ze ściśle określoną długością fali w atomach lub cząsteczkach.
Widoma wielkość gwiazdowa (m) – miara względnej jasności gwiazdy (lub innego obiektu astronomicznego)
dla obserwatora z Ziemi. Widoma wielkość gwiazdowa zależy od całkowitej ilości wypromieniowywanej (lub
odbijanej) energii świetlnej oraz od odległości do obiektu. Mniejsze liczby odpowiadają większej jasnośc. Aby
objąć bardzo jasne obiekty, skalę rozciągnięto także na wartości ujemne. Na przykład, widoma wielkość
gwiazdowa Księżyca w pełni wynosi -12,6, a Wenus w maksimum jasności -4,7.
Pierwotnie pojęcie wielkości gwiazdowej do opisu widomej jasności gwiazd wprowadził grecki astronom
Hipparch (ok. 130 r. p. n. e.). Przypisał on ok. 1000 gwiazdom wielkości od „pierwszej” dla najjaśniejszych
gwiazd do „szóstej” dla tych, które ledwo można dostrzec nieuzbrojonym okiem.
W połowie XIX w. ten opis jakościowy został sformalizowany. Do tego czasu zrozumiano już, jak każdy stopień
skali odpowiada zmianie jasności. W 1856 r. N. R. Pogson zaproponował, by różnicy wielkości gwiazdowych,
wynoszącej 5, odpowiadał stosunek jasności 100:1. Propozycja ta została powszechnie zaakceptowana i
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stosowana jest do dziś. Jeżeli dwie gwiazdy różnią się o jedną wielkość gwiazdową, to ich jasności mają się do
siebie tak, jak pierwiastek piątego stopnia ze 100, czyli 2,512. Liczbę tę nazywamy stosunkiem Pogsona. Punkt
zerowy skali został ustalony poprzez przypisanie standardowych wielkości gwiazdowych niedużej grupie
gwiazd w pobliżu północnego bieguna nieba, nazwanej północnym ciągiem biegunowym.
Zenitalna liczba godzinna – liczba meteorów danego roju, które zobaczyłby obserwator nieuzbrojonym okiem
w ciągu jednej godziny przy ciemnym niebie, gdyby radiant roju znajdował się w zenicie.
Zodiak – pas dwunastu gwiazdozbiorów, przez które przechodzi ekliptyka – droga Słońca na sferze
niebieskiej. W ich skład wchodzą Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec,
Koziorożec, Wodnik i Ryby. Chociaż wcześniej ekliptyka przechodziła jedynie przez te dwanaście
gwiazdozbiorów, obecnie na skutek precesji i uściślenia granic gwiazdozbiorów okazało się, że przecina ona
również trzynasty gwiazdozbiór – Wężownika. Ponieważ orbity wszystkich planet leżą prawie w jednej
płaszczyźnie, drogi planet również przechodzą przez te gwiazdozbiory. W astrologii zodiak tradycyjnie dzieli się
na dwanaście równych 30-stopniowych części, z których każda związana jest z konkretnym „znakiem zodiaku”,
jednak ze względu na różne rozmiary astronomicznych gwiazdozbiorów oraz precesję brak obecnie
dokładnego odwzorowania znaków zodiaku w gwiazdozbiorach.
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