Paweł Maksym

Przewodnik po niebie dla popularyzatorów nauki – uŜytkowników Galileoskopu
i innych przyrządów obserwacyjnych o małej aperturze.
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WSTĘP
W roku 1609 Galileo Galilei usłyszał o niderlandzkim wynalazku jakim była luneta.
Pierwszy egzemplarz, jak twierdzi pierwszy biograf Galilei a zarazem ostatni uczeń – Vincenco Vivani – Galileusz miał okazję podziwiać u jednego
z bogatych kupców Weneckich. Wszystko wskazuje, Ŝe przywieziona do Republiki Weneckiej na wiosnę 1609 luneta rozbudziła wyobraźnie
Galileusza na tyle, Ŝe postanowił skonstruować własną.
Pierwsza luneta Galileusza powstała najprawdopodobniej z pomocą rzemieślnika, który produkował cyrkle artyleryjskie projektu uczonego. W
ten sposób w czerwcu Galileusz trzyma w ręku swój pierwszy refraktor o powiększeniu 3x. Podczas gdy Galileo dokonuje pierwszych obserwacji
nieba refraktorem i udoskonala swój instrument, w okolicy Londynu Thomas Harriot wykonuje pierwsze szkice KsięŜyca – jest sierpień 1609 roku.
Dzięki znajomości z Paolo Sarpim Galileusz prezentuje teleskop (juŜ o 8 krotnym powiększeniu) senatorom Republiki Weneckiej. To
wydarzenie, datowane między 15 a 19 sierpnia, moŜemy uznać za pierwszy publiczny pokaz nieba przez teleskop.
Dalszy rozwój technik wykonywania lunet doprowadził Galileusza do, wg mnie najwaŜniejszej, publikacji – dzieła Siderus Nuncius (marzec 1610
roku).
Dzisiaj to czego dokonał Galileusz jest dostępne właściwie dla kaŜdego z nas.
W 400 lat po tym jak kierując lunetę w niebo Galileusz podtrzymał Ŝar rewolucji naukowej, rozpoczętej przez Mikołaja Kopernika,
Międzynarodowa Unia Astronomiczna wraz z UNESCO zachęca kaŜdego z nas do własnych poszukiwań. W ramach Międzynarodowego Roku
Astronomii, ogłoszonego przez powyŜsze organizacje, zainicjowano projekt o nazwie „Galileoscope” czyli w wolnym tłumaczeniu „Luneta
Galileusza”, potocznie nazywany Galileoskopem.
Projekt ten ma za zadanie pokazać konstrukcję refraktora jako prostego narzędzia naukowego, które pozwoliło Galileuszowi zapisać się
złotymi zgłoskami na kartach historii. Zamysłem inicjatorów było teŜ to by Galileoskop pozwalał na proste obserwacje obiektów niebieskich.
Takie jakich dokonywał Galileusz.
Niniejszy krótki przewodnik jest zbiorem proponowanych obiektów, jakie edukator, nauczyciel czy sam uczeń moŜe przy pomocy
Galileoskopu obserwować. NaleŜy podkreślić, Ŝe większość wymienianych tu obiektów z powodzeniem moŜna obserwować np. przez lornetkę
czy inny nieduŜy refraktor. W pierwszej części omówimy ciała Układu Słonecznego, jakie dostępne są dla naszych obserwacji. Dalej zaproponuję
ciekawe obiekty do obserwacji na kolejne pory roku. Na końcu uŜytkownicy Galileoskopu znajdą kilka porad odnośnie poruszania się po niebie.
Wierzę, Ŝe mimo swojej prostoty Galileoskop okaŜe się ciekawym narzędziem dydaktycznym co mam nadzieję ułatwi niniejszy
przewodnik. Myślę, Ŝe tekst, mapki i wybrane obiekty winny nie tyle stanowić podstawę poruszania się po niebie a jedynie inspirację i
podpowiedź, propozycję na co warto zwrócić uwagę.
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UKŁAD SŁONECZNY
KsięŜyc
Jedyny satelita Ziemi, jest jednym z najciekawszych i za razem najłatwiejszych obiektów do obserwacji. Pamiętajmy o tym, Ŝe pełnia to
najbardziej niekorzystny moment do obserwacji KsięŜyca. Brak terminatora1 powoduje, Ŝe wszystko co widzimy jest oświetlone równomiernie i
przez brak kontrastu mało ciekawe oraz optycznie płaskie. Jedyna rzecz na którą warto zwrócić uwagę w pełni to smugi – spękania
odchodzące od większych kraterów. Najciekawsze bo niezwykle długie odchodzą od krateru Tycho2. Najdogodniejszym okresem obserwacji
KsięŜyca jest czas między nowiem a pełnią. MoŜemy w tym czasie o dogodnej porze podziwiać dzień po dniu kolejne utwory powierzchni
KsięŜyca. Watro teŜ dla dobrej zabawy rozpisać między podopiecznymi, uczniami konkurs – kto zobaczy młodszy KsięŜyc?
Innymi słowy, zachęcić uczniów do odnalezienia KsięŜyca na niebie jak najszybciej po nowiu. MoŜna się tu posłuŜyć programami symulującymi
wygląd nieba by zorientować się kiedy i w jakich warunkach moŜna takich poszukiwań dokonywać.
Jowisz
Ta największa planeta Układu Słonecznego bez najmniejszej wątpliwości jest jednym z trzech najciekawszych obiektów jakie moŜna
podziwiać przez małe teleskopy.
W Galileoskopie zobaczymy wyraźnie, Ŝe na tarczy planety widać dwa ciemniejsze pasy. Te pasy to nic innego jak chmury na Jowiszu. UwaŜny
obserwator powinien zauwaŜyć, Ŝe pasy te są nieregularne, ale o dostrzeŜeniu ich szczegółów potrzebujemy przynajmniej 15cm teleskopu.
Na wielką uwagę zasługują cztery, największe księŜyce Jowisza. Io, Europa, Ganimedes i Calisto – bo tak się nazywają – zostały odkryte przez
Galileusza pod koniec 1609 roku. W swym dziele Siderus Nuncius, Galileusz z detalami opisuje ich obserwacje, wyznaczając okresy ich obiegu
wokół Jowisza. Galileusz nadał im ogólną nazwę Gwiazd Medycejskich. Dedykując nazwę rodowi Medyceuszy i rządzącemu w tamtym czasie
Toskanią Wielkiemu Księciu Kosmie II3, Galileusz zyskał przychylność jego dworu i w 1610 roku powrócił w glorii i chwale do Wielkiego Księstwa
Toskanii. Wielki KsiąŜe mianował Galileo swym nadwornym filozofem, astronomem i matematykiem.
Warto podjąć próby regularnych obserwacji Gwiazd Medycejskich i szkicować ich połoŜenie. MoŜemy potem pokusić się o samodzielne
policzenie okresów obiegu.
Saturn
Planeta z wielkim Hula Hop, jak określają to często dzieci, dla Galileusza była wielką tajemnicą.
W zasadzie nie wiadomo co Galileusz dokładnie widział. Czy naprawdę jego wzrok był tak kiepski by interpretować pierścienie jako księŜyce
planety? A moŜe to lunety czy okulary były tak kiepskie. Myślę, Ŝe prawda leŜy po środku. UwaŜam, Ŝe przesadą jest twierdzenie, Ŝe Galileusz tak
bał się tego co widział, Ŝe postanowił to zafałszować dla ogółu a prawdą dzielił się tylko z nielicznymi np. z Keplerem. Studiując dobre
publikacje i źródła cięŜko dojść do takich wniosków. Nie zaleŜnie jaka jest prawda dzisiaj moŜemy bez problemu dostrzec, Ŝe Saturn jest po
prostu piękny! Prawdziwy cud stworzenia! Niezapomniany widok! Magnificat przyrody! Jak by tego nie nazwać Saturn wraz z pierścieniem i
najjaśniejszym KsięŜycem Tytanem stanowi łakomy kąsek do obserwacji małym teleskopem.
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Terminator to granica dnia i nocy jaką obserwujemy na powierzchni naszego satelity
Warto przy obserwacjach KsięŜyca zaopatrzyć się w nawet najprostsza jego mapę. Wiele z nich dostępnych jest za darmo w internecie.
3
Kosma II Medycejski (Cosimo II de' Medici), był Wielkim Księciem w latach 1609 – 1621 w młodości pobierał lekcje filozofii i matematyki od Galileusza
2
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Wenus
Bogini z morskich fal, rozświetlająca poranki bądź dnia przedłuŜenie – bellissime stelle! Jej blask pozostawia w tyle wszystko inne (poza
Słońcem)! Dla Galileusza była jednym z koronnych dowodów, Ŝe racja leŜy po stronie kopernikanizmu! Fazy Wenus wyglądały dokładnie tak jak
to przewidział Kopernik. Galileusz zawarł tę myśl juŜ w Siderus Nuncius a rozwinął w „Dialogu o dwu najwaŜniejszych układach świata,
ptolemeuszowym i kopernikowym”4. W Galileoskopie Wenus pokaŜe nam swoje fazy, zobaczymy to co dla Galileusza było tak waŜne. Wenus
wygląda szczególnie pięknie przed i po koniunkcji dolnej. Widzimy ją wtedy jako duŜy, wąski sierp.
Inne
Wymienione powyŜej obiekty to oczywiście tylko najciekawsze i najłatwiejsze do obserwacji ciała naszego układu planetarnego.
Galileoskop moŜe pokazać nam równieŜ Urana i Neptuna oraz jaśniejsze planetoidy. W przypadku jasnych komet mały teleskop czy lornetka są
nieocenioną pomocą obserwacyjną. Warto podejmować próby obserwacji takich obiektów, choć bez szukacza nie jest to łatwe ale moŜliwe.
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Warto podkreślić, Ŝe tytuł ten winno podawał się w całości gdyŜ Galileusz pod koniec Ŝycia (1638) napisał i potajemnie przekazał do druku w Leidzie inne dzieło zatytułowane „Dialog o
dwóch nowych naukach”
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OBIEKTY NIEBA ZIMOWEGO
Niebo zimowe przez wielu uwaŜane jest za najciekawsze. MoŜe dlatego, Ŝe bogate jest w jasne i ciekawe obiekty. Wśród nich równieŜ te, na
które swą lunetę kierował Galilei.
M45 – Plejady, gwiazdozbiór Byka
Plejady to najbardziej znana gromada otwarta gwiazd. Najjaśniejsze gwiazdy tej gromady widoczne są okiem nie uzbrojonym. Obiekt
ten, zwany teŜ Kurczakami, Babkami, Siedmioma Siostrami, był dla Galileusza pokazowym obiektem obrazującym, Ŝe Arystotelejska zasada iŜ
niebo jest stałe i jest na nim stała liczba gwiazd, ma mało wspólnego z rzeczywistością. Istotnie widoczne gołym okiem Alcyone, Elektra, Maia,
Atlas, Merope, Pleione, Asterope, Taigeta i Celaeno to tylko kilka z ponad 500 gwiazd w tej gromadzie. Galileoskop pokaŜe nam wiele z nich.

5

Hiady – Gromada otwarta, gwiazdozbiór Byka
Hiady to kolejna interesująca gromada otwarta w Byku. Zajmuje ponad dwukrotnie większą powierzchnię niŜ Plejady. Na początek
jednak gromada ta moŜe być łatwiejsza do odnalezienia i wycelowania. Dlaczego? PołoŜona jest ona wokół gwiazdy Aldebaran, najjaśniejszej
w Byku i najjaśniejszej gwiazdy (nieba nocnego5) zakrywanej przez KsięŜyc. By ją odnaleźć wystarczy skierować nasz obiektyw właśnie w kierunku
Oka Byka, jak nazywa się Aldebarana.
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Pamiętajmy, Ŝe najjaśniejszą gwiazdą zakrywaną przez KsięŜyc jest Słońce !
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M42 – Wielka Mgławica Oriona, gwiazdozbiór Oriona
Królowa nieba zimowego, ozdoba Oriona, otwarta lilia. Wiele moŜna powiedzieć o tym obiekcie. Wielu uwaŜa, Ŝe to najpiękniejszy obiekt
całego nieba! Jedno jest pewne Galileusz był pod wraŜeniem tego co zobaczył. Umieścił swój rysunek Mgławicy Oriona w Siderus Suncius, tym
samym jest to pierwszy z wielu rysunków tego niezwykłego obiektu. Warto zachęcić podopiecznych do wykonania swojego. Mgławica ta
będąca „gwiezdną porodówką” jest jedyną mgławicą emisyjną widoczną gołym okiem jako mglista plamka w mieczu Oriona. W zasadzie
widoczna jest nawet w duŜych miastach jako słaba gwiazdka. Jest to obowiązkowy obiekt to obserwacji!
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M44 – Presepe, gwiazdozbiór Raka
śłóbek, bo tak w Polsce nazywamy te gromadę jest obiektem nieco trudniejszym do znalezienia nie mniej jednak godnym uwagi i
wartym wysiłku. Cały trud to prawidłowe zidentyfikowanie samego Raka. O ile na wolnym od zanieczyszczeń niebie poza miejskim nie stanowi to
problemu o tyle w mieście jest to spore wyzwanie. Jednak ćwiczenie czyni mistrza i gdy nabierzemy wprawy odnalezienie Presepe będzie
bardzo łatwe gdyŜ gromada ta leŜy w sercu gwiazdozbioru. Sama gromada składa się z ok. 350 dość jasnych gwiazd i w dobrych warunkach
jest widoczna gołym okiem jako mgiełka.
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Inne obiekty nieba zimowego
Jak wcześniej napisałem niebo w ziemie bogate jest w wiele ciekawych obiektów. PowyŜej wskazuje te ciekawe i łatwe do odnalezienia.
Jest jednak wiele na niebie zimowym czego widok w Galileoskopie zachwyci ale odszukanie będzie trudniejsze, szczególnie w miejskich
warunkach. Pozwolę sobie wymienić tylko te obiekty i zachęcić do ich szukania z atlasem nieba czy mapkami drukowanymi z uŜyciem
programów komputerowych symulujących widok nieba.
Polecam w szczególności gromady otwarte w Woźnicy tj. M36, M37, M38 ; gromadę M 35 w Bliźniętach oraz M 50 w JednoroŜcu.
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OBIEKTY NIEBA WIOSENNEGO
Wiosenne obserwacje bardzo relaksują... robi się cieplej i „stanie” przy teleskopie nie sprawia juŜ tyle trudności. Na niebie wiosną prymat
wiedzie trójkąt równoramienny tworzony przez gwiazdy Regulus, Arktur i Spica. Od tego warto zacząć. Nauczmy się odnajdywać ten, nie
będący gwiazdozbiorem, trójkąt wiosenny. Niebo wiosenne jest jednak trudniejsze do obserwacji niŜ zimowe. Nie ma na nim tak wiele
ciekawych i jasnych obiektów, moŜliwych do obserwacji przez mały teleskop. Postaram się jednak wskazać dwa ciekawe obiekty zaliczane do
nieba wiosennego. Pamiętać naleŜy, Ŝe do ich dobrej obserwacji Galileoskopem czy podobnym instrumentem wymagane jest dość czyste i nie
zanieczyszczone światłem niebo.
M51 – Galaktyka spiralna, gwiazdozbiór Psów Gończych
Jeden z ciekawszych obiektów na niebie w ogóle w małym teleskopie ukaŜe nam się jako słaba plamka o kolistym kształcie. By dostrzec
jej spiralną strukturę potrzebujemy jednak teleskopu przynajmniej 15cm średnicy i większego powiększenia. Obiekt nie jest trudny do odnalezienia
na niebie dobrej jakości. Warto podjąć próby odnalezienia tego obiektu i traktować to jako wyzwanie... ale warto zobaczyć obiekt połoŜony 23
miliony lat świetlnych od Słońca. Galileusz nawet o tym nie śnił!

10

M3 – Gromada kulista, gwiazdozbiór Psów Gończych
Piękny obiekt o jasności 6 mag pokaŜe nam całe swe piękno w nieco większym teleskopie. Galileoskop ukaŜe nam skoncentrowaną
mgławicę o średnicy ok. 20’. Naprawdę obiekt ten ma średnicę 211 lat świetlnych. Nie jest łatwy do znalezienia gdyŜ w pobliŜu brak jasnych
gwiazd. Gromada leŜy na pograniczu Psów Gończych i Warkocza Bereniki.
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Inne obiekty nieba wiosennego
Jak pokazuje doświadczenie warto na wiosnę pokazać równieŜ przez teleskop kilka jaśniejszych gwiazd i zaproponować zabawę w
rozpoznawanie ich kolorów. Warto w tym celu popatrzeć na niebieskawego Regulusa w Lwie, równieŜ niebieską Spikę zwaną Kłosem,
Czerwonego Arktura w Wolarzu czy wyraźnie białą Gemmę w Koronie Północy.
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OBIEKTY NIEBA LETNIEGO
Lato, ukochana pora roku dla wszystkich a w szczególności miłośników astronomii. To właśnie niebo letnie obok zimowego jest
najpiękniejsze. Piękno to widać szczególnie w dobrych warunkach obserwacyjnych gdy niebo przecina wstęga Drogi Mlecznej. Lato to czas
królowania kolejnego trójkąta gwiazd – Trójkąta letniego. Tworzą go gwiazdy Deneb w Łabędziu, Wega w Lutni i Altair w Orle. Z Galileoskopem
pod letnim niebem moŜna spędzać całe godziny. Sama Droga Mleczna dostarcza niezapomnianych wraŜeń, osoby z fantazją znajdą tam wiele
asteryzmów6 zarówno znanych jak i tych, które w danym momencie dostrzegą tylko oni! Tak więc przed latem ćwiczmy nasze karki i szyje... by od
ciągłego patrzenia w górę nas zbytnio nie rozbolały!
M13 – Gromada Kulista Herkulesa, gwiazdozbiór Herkulesa
Prawdziwa ozdoba nieba, obok tego obiektu nie moŜna przejść obojętnie. Po prostu najwspanialsza gromada kulista nieba północnego.
Ta odkryta przez Edmunda Halleya gromada w dobrych warunkach widoczna jest gołym okiem. Jeśli nigdy nie widzieliśmy gromady kulistej to
M13 zostawmy sobie na koniec. Bo po jej obejrzeniu inne mogą nie zachwycić. Gromada zwiera ponad 100 tyś gwiazd i liczy sobie 13,8 mld lat!
W większych teleskopach budzi taki zachwyt, Ŝe niekiedy trudno oderwać od niej wzrok!
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Asteryzm to układ gwiazd tworzący jakiś ciekawy kształt w internecie moŜna znaleźć wiele mapek do najciekawszych z nich. Czasem ich kształty są śmieszne i zadziwiające. Warto podjąć się
ich szukania.
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M92 – Gromada kulista, gwiazdozbiór Herkulesa
Nie tak okazała jak większa sąsiadka jednak równieŜ zachwyca. Oczywiście w Galileoskopie i podobnych instrumentach zobaczymy ją
jako okrągłą plamkę będzie ona jednak zdecydowanie piękniejsza i dostojniejsza niŜ M3 z Psów Gończych. Ta odkryta w roku 1777, przez Johana
Elerta Bodego „kulka”7, jest bardziej skoncentrowana niŜ M13. Jej rzeczywista średnica to ponad 110 lat świetlnych a na niebie jawi się jako
obiekt kulisty mający 14’.

7

Często uŜywane przez miłośników astronomii, pieszczotliwe określenie stosowane wobec gromad kulistych.
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M39 – Gromada otwarta, gwiazdozbiór Łabędzia
Ta rozpościerająca się na ponad 30’ gromada jest jednym z łatwiejszych do odszukania obiektów na niebie letnim a to dzięki bliskości
Deneba. Składa się z około 50 dość jasnych gwiazd. Gołym okiem zobaczymy ja jako plamkę w Drodze Mlecznej o jasności ok. 5 mag8.
Gromada świetnie prezentuje się nawet w małych teleskopach – właśnie takich jak Galileoskop.
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Pamiętajmy, Ŝe zobaczenie tego typu obiektu gołym okiem i na dodatek w obszarze Drogi Mlecznej wymaga naprawdę dobrych warunków obserwacyjnych.
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M29 – Gromada otwarta, gwiazdozbiór Łabędzia
DuŜo skromniejsza niŜ M39 jednak ciekawa i ładnie wyglądająca gromada otwarta. Jest dość łatwa do znalezienia. LeŜy tuŜ obok
gwiazdy Sadr, to jest tej na przecięciu się ramion krzyŜa jaki tworzy na niebie gwiazdozbiór Łabędzia. Gromadę podczas swoich poszukiwań
obiekt odkrył i skatalogował Messier, było to w roku 1764. Gromady musimy szukać duŜo uwaŜniej niŜ M39, jest sporo mniejsza – ma zaledwie 6’.
Jest to obiekt zdecydowanie trudniejszy w obserwacji niŜ większa siostra spod numeru 39.
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Albireo / beta Cyg – Gwiazda podwójna, gwiazdozbiór Łabędzia
Jedna z piękniejszych par gwiazd na całym niebie! Obiekt po prostu obowiązkowy. Składnik jaśniejszy, jasności 3 mag, ma kolor
ciemnopomarańczowy. Słabszy składnik ma kolor niebieski i jasność 5,1 mag. Gwiazdy oddalone są od siebie o 34”. Pamiętajmy, nie zdradzajmy
obserwującym jakiego koloru są gwiazdy w tym układzie. Poprośmy by zapamiętali kolory gwiazd i nie dzielili się na głos swoimi spostrzeŜeniami.
Potem moŜemy poprosić o wpisywanie kolorów na kartce, kolejno zaginając swoja odpowiedź tak by kolejny piszący tego nie widział. Przy
odczytywaniu zapisków zazwyczaj okazuje się, Ŝe kolory dostrzeŜone przez Panów są dość mocno rozbieŜne w stosunku do tego co spostrzegły i
zapisały Panie – jest przy tym duŜo śmiechu i zabawy!
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Anser / alfa Vul – Gwiazda podwójna, gwiazdozbiór Liska
Ciekawa, choć trudniejsza do odnalezienia gwiazda optycznie podwójna. Separacja między głównym składnikiem koloru czerwonego a
słabszym, koloru pomarańczowego i jasności 5,7mag, wynosi 7’.
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M11 – Gromada otwarta, gwiazdozbiór Tarcza
Ta piękna gromada nazywana jest teŜ Dziką Kaczką. Jest to gromada niezwykle obfita – zawiera kilkaset jasnych gwiazd (a w sumie ok. 3
tysięcy). Najlepiej prezentuje się w nieco większych powiększeniach (70-100x), ale nawet w mniejszym powiększeniu zachwyca. Wielu miłośników
nieba mówi, Ŝe wygląda ona jak setki małych brylantów wysypanych z sakiewki. Gęstość gwiazd w tej gromadzie jest kilkanaście tysięcy razy
większa niŜ w naszym rejonie galaktyki.
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Inne obiekty nieba letniego
Niebo letnie to prawdziwe „zagłębie” pięknych widoków i majestatycznych obiektów. Opisuję tylko te najciekawsze i znajdujące się w
letnie noce wysoko na niebie. Gdy popatrzymy nieco niŜej, blisko horyzontu spotkamy tam gwiazdozbiory Skorpiona i Strzelca. Jeśli tylko będzie
sposobność proponuje siąść z atlasem nieba i Galileoskopem czy lornetką i samodzielnie odszukać majestatyczne obiekty takie jak M8, M17,
M20, M21, M22, M 23, M24, M25 i inne w Strzelcu oraz M4, M6, M7 w Skorpionie. Co tu duŜo mówić... o niebie letnim prze mały teleskop moŜna by
napisać kilkadziesiąt stron. Zachęcam do eksploracji nieba letniego – naprawdę warto!
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OBIEKTY NIEBA JESIENNEGO
Jesień przynosi nam ukojenie od upałów, jest teŜ odpoczynkiem od mnogości obiektów letniego nieba. Jednak to co na jesiennym
niebie moŜemy obserwować stanowi świetne przygotowanie do zimy i obserwacji Mgławicy Oriona. Na niebie jesiennym moŜemy bowiem
podziwiać najpiękniejszy, obok mgławicy Oriona właśnie, obiekt mgławicowy naszego nieba. Jest to obiekt niezwykły, o nim będzie za chwilę a
teraz zwróćmy uwagę jeszcze na jeden waŜny aspekt nieba jesiennego. Jesień jest chyba najwspanialszym czasem do obserwacji. Nie jest
jeszcze bardzo zimno, wieczorem moŜemy podziwiać jeszcze klejnoty nieba letniego, przez całą noc mamy do dyspozycji niebo jesienne a pod
koniec nocy wraz z pierwszymi przymrozkami mamy dostęp do tego co najpiękniejsze na niebie zimowym! Warto wykorzystać ten czas i spędzić
go poŜytecznie.
M31 – Wielka Mgławica Andromedy, gwiazdozbiór Andromedy
Inny świat – tak moŜna określić ten obiekt. Jest to najdalszy obiekt jaki przeciętny obserwator moŜe dostrzec gołym okiem. Wielka
galaktyka zajmuje na niebie obszar o rozmiarach 3° na 1° - czyli 6 na 2 średnice tarczy KsięŜyca w pełni! Ten wspaniały obiekt budził
zainteresowanie od zawsze a najstarsze zapiski mówiące o nim mają ponad tysiąc lat! O tej galaktyce moŜna napisać kilkaset zdań a kaŜde i tak
będzie kończyć się wykrzyknikiem – kolejny obiekt obowiązkowy. Galaktyka wyśmienicie prezentuje się w Galileoskopie. Pod ciemniejszym
niebem ujawnia wiele szczegółów. Doskonały obiekt do podjęcia pierwszych prób szkicowania obiektów niebieskich. Zachwycająca –
najpiękniejsza!
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Ha i Hi Per / NGC869 i NGC884 – Podwójna gromada otwarta Perseusza, gwiazdozbiór Perseusza
Obok galaktyki w Andromedzie najpiękniejszy obiekt nieba jesiennego9. Nieprzeciętna uroda tego obiektu sprawia, Ŝe moŜna
wpatrywać się weń naprawdę długo. Tworzące te gromady ok. 800 gwiazd tworzy wspaniały układ pozostający w pamięci na długo i tak
ciekawy, Ŝe wielu obserwatorów od „Hihotek”10 zaczyna obserwacje. Gromada podwójna jest stosunkowo łatwa do znalezienia i na pewno
stanie się szybko jednym z ulubionych obiektów nieba.

9

Obiekt zaliczany jest do nieba jesiennego jednak widoczny jest przez cały rok – jest okołobiegunowy.
Tak, to kolejne pieszczotliwe określenie uŜywane przez miłośników astronomii – Hihotki od Ha i Hi.

10
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M34 – Gromada otwarta, gwiazdozbiór Perseusza
Dość luźna, duŜa i jasna gromada otwarta zawierająca ok. 80 jasnych gwiazd. Najlepiej ją wybierzmy na pierwszy obiekt
obserwacji, jeśli mamy zamiar pokazać „Hihotki”. W przeciwnym razie moŜe nie zrobić wraŜenia, a tak będzie jak na koncercie muzycznym
„support” poprzedzający wielkiego artystę.
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Algol – Gwiazda zmienna, gwiazdozbiór Perseusza
Najsłynniejsza gwiazda o zmiennym blasku. Jej natura była znana juŜ w czasach staroŜytnych. Wtedy jednak nikt nie wiedział
dlaczego blask gwiazdy jest zmienny. Dzisiaj wiemy, Ŝe Algol to gwiazda zaćmieniowa. Zmiany blasku są więc wynikiem wzajemnego
przesłaniania się składników układu odległych o, zaledwie, 10 milionów kilometrów. Okres zmian jasności wynosi 69 godzin. W tym czasie jasność
zmienia się między 2,1mag a 3,4 mag. Obserwacja Algola moŜe być bodźcem i wspaniałym wprowadzeniem do zaangaŜowania w
powaŜniejsze projekty obserwacyjne.

24

M15 – Gromada kulista, gwiazdozbiór Pegaza
Gęsta, jasna i piękna – to przymiotniki najlepiej opisujące tę ciekawą gromadę kulistą połoŜoną blisko Enifa, najjaśniejszej gwiazdy
(2,9mag) w Pegazie. Gromada ta jest jedną z najodleglejszych z związanych z naszą galaktyką. W małym instrumencie obserwacyjnym
zobaczymy dość jasną, owalną plamkę z duŜym zgęszczeniem w centrum.
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Inne obiekty nieba jesiennego
Obserwując M31 warto podjąć próbę wypatrzenia jaśniejszej z jej towarzyszek – M32 i M110. M32 jest widoczna jako słaba mgiełka
tuŜ pod M31, jest jakby do niej przyklejona. M110 jest łatwiejsza do znalezienia - znajdziemy ją powyŜej w pewnym oddaleniu (ok. 30’) od środka
M31.
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OBIEKTY OKOŁOBIEGUNOWE
Część obiektów na niebie jest widoczna przez cały rok. Są to tak zwane obiekty okołobiegunowe. Część z juŜ omawianych przez nas
obiektów jest okołobiegunowa np. Algol czy Ha i Hi Per. W przewodniku tym przyjąłem zasadę by prowadzić czytającego po niebie zgodnie z
podziałem na poszczególne obiekty zaliczane do gwiazdozbiorów charakterystycznych dla danej pory roku. Nie oznacza to, Ŝe obiekty te
moŜna obserwować jedynie w danej porze roku a jedynie, Ŝe dana pora jest najbardziej sprzyjająca do ich obserwacji. Konstelacje
okołobiegunowe wraz ze swoimi obiektami są widoczne cały rok a to dzięki bliskości północnego bieguna niebieskiego.
Mizar – Wielokrotny układ gwiazd, gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy
Najbardziej znany układ gwiazd na niebie północnym. LeŜący na załamaniu dyszla Wielkiego Wozu – fragmentu konstelacji
Wielkiej Niedźwiedzicy – Mizar jest pierwszym układem podwójnym uwiecznionym na fotografii. Mizarowi na niebie, w odległości 12’, towarzyszy
Alkor. Gwiazdy te tworzą układ optycznie podwójny tj. taki gdzie gwiazdy tylko na płaszczyźnie nieba leŜą obok siebie a nie są ze sobą fizycznie
związane. Sam Mizar natomiast ma swojego dodatkowego towarzysza oddalonego o 15” łuku. W Galileoskopie winniśmy w tym miejscu
zobaczyć tak naprawdę 4 gwiazdy 3 w charakterystycznym trójkącie oraz bliskiego towarzysza Mizara. W istocie równieŜ Alkor jest gwiazdą
spektroskopowo podwójną podobnie jak oba składniki Mizara!
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M81 i M82 – Para galaktyk , gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy
Początkowo moŜe nie łatwa do odszukania, wspaniała para galaktyk. By je dobrze obserwować naleŜy udać się pod dobre niebo. A ich
szczegóły zobaczymy juŜ w teleskopie o średnicy 15cm. W małych teleskopach wyglądają jak dwie słabe mgiełki jedna większa owalna (M82)
a druga, mniejsza w kształcie wrzeciona. Warto podjąć trud i odszukać te dwie galaktyki. Są naprawdę przepiękne.
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Inne obiekty nieba okołobiegunowego
Przy okazji obserwacji Galileoskopem obalić pewien mit. Mowa mianowicie o dość powszechnej opinii, Ŝe gwiazda Polarna jest
najjaśniejsza na niebie. Warto najpierw pokazać jakąś zdecydowanie od Polarnej jaśniejszą gwiazdę np. Wegę, Capellę czy Regulusa a potem
wycelować w gwiazdę Polarną. Dobrze zrobić to zanim pokaŜe się gwiazdę północną bez uŜycia sprzętu. Wtedy zaskoczenie róŜnicą jasności
jest większe i jeszcze dobitniej widać, Ŝe Polaris jest waŜnym, ale jednak, przeciętniakiem.
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SPACER PO NIEBIE – PODOPWIEDZI OGÓLNE
Jeśli nigdy wcześniej nie patrzyliśmy w niebo dobrze jest zapoznać się z kilkoma zasadami poruszania się po nim. Wszelkie obiekty
najłatwiej odnajdywać po konkretnych drogach. Po nitce do kłębka – od jaśniejszych gwiazd do zupełnie nie widocznych okiem nieuzbrojonym
obiektów. Najpierw jednak naleŜy nauczyć się podstaw poruszania wśród głównych gwiazdozbiorów. Często przydaje się, łączenie gwiazd w
układy, które podpowiada nam wyobraźnia. Zazwyczaj potem okazuje się, Ŝe są to wcześniej wydzielone konkretne gwiazdozbiory lub ich
części. Ale skoro wspomniałem o poruszaniu się o drogach na niebie to warto, poznać a potem pokazać uczniom11, swoiste niebiańskie
autostrady widoczne na poniŜszej grafice.

11

Tutaj wielką pomocą jest zielony laser. Jego promień jest widoczny na niebie i ułatwia pokazywanie konstelacji i poszczególnych gwiazd.
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Warto zaopatrzyć się w mapkę obrotową nieba. I tutaj moja podpowiedź – uŜywajmy jej trzymając ją nad głową! W ten sposób duŜo
łatwiej zaczniemy rozumieć treść mapy i łatwo odnajdziemy to czego szukamy.
Dobrym zakupem moŜe okazać się atlas nieba. Na rynku wydawniczym jest obecnie do nabycia kilka ciekawych pozycji tego typu.
W dobie komputerów nie moŜemy zapomnieć o programach, które pomogą nam w orientacji. Warto na początek ściągnąć z sieci program
pokazujący niebo w łatwy i podstawowy sposób. Polecam tutaj programy Stellarium (niestety ma spore wymagania sprzętowe ale jest piękny) i
StarCalc. Oba programy są dostępne w sieci za darmo – wystarczy ich nazwy wpisać w wyszukiwarkę internetową. Dla bardziej
zaawansowanych proponuję programy Cartes du Ciel (Sky Charts) i C2A for Windows. Oba programy oferują podobne moŜliwości przy czym
pierwszy dostępny jest teŜ w naszej wersji językowej.
Programy takie są niezbędne przy poszukiwaniu trudniejszych obiektów czy identyfikacji planet.
Jestem jednocześnie pewien, Ŝe po pewnym czasie obiekty zaproponowane w tym, krótkim, przewodniku będą Państwo znajdować intuicyjnie
bez uŜycia mapek. Pamiętajmy teŜ, w szczególności gdy jesteśmy w ciemnym miejscu, o adaptacji wzroku. UŜywajmy czerwonego, słabego
światła starajmy się obserwować obiekty od najjaśniejszych do najsłabszych tak by dać oczom czas na przyzwyczajenie się do ciemności.
Niezwykle istotne jest ciepłe ubranie bo nawet w ciepłe, letnie noce nic tak nie przeszkadza jak chłód w stopy i ciarki na plecach.
Wierzę, Ŝe te kilkanaście zaproponowanych obiektów będzie inspiracją do dalszych ciekawych poszukiwań i obserwacji.

31

