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4.2. Niebieski zwierzyniec  

Staro ytni Grecy (a przed nimi Egipcjanie, Babilo czycy, Medowie i inni) wpatruj c si  

(bezczynnie, bez TV i Internetu) godzinami w niebo wyobra ali sobie na nim postacie z 

mitologii – herosów i ratowane przez nie kobiety (Perseusza, Kasjopej , Andromed ), 

zwierz ta ( ab dzia, Smoka) czy obiekty, jak strza .  

 

Ryc. 4.5. Dwa charakterystyczne gwiazdozbiory letniego nieba na pó kuli pó nocnej: a) ab d  

(Cygnus) i b) Kasjopeja (Cassiopeia). Latem, przed pó noc  ab dzia znajdziesz nad g owa, a 

Kasjopej  nieco na wschód. Pod Kasjopej , na dwusiecznej k ta dwóch prawych ramion, o trzy 

d ugo ci ramion w dó  znajdziesz c) mg awic  Andromedy, widoczn  go ym okiem1   

Szczególne 12 gwiazdozbiorów w pasie, po którym (pozornie) w ci gu roku porusza si  

Ksi yc i S o ce okre lono nazwami zwierz t (ale nie tylko): Baran, Byk, Bli ni ta, Panna, 

Lew itd. Na pewno wiesz, „pod jakim znakiem” zodiakalnym jeste  urodzony! 

Aby zrozumie , dlaczego S o ce (a Ksi yc i planety równie ) poruszaj  si  w w skim 

pasie nieba, warto wróci  do rysunku Kopernika (ryc. 1.2) i porówna  go z modelem Bohra 

atomu wodoru (rys. 2.21). Elektrony w atomie poruszaj  si  we wszystkich kierunkach, ba! 

orbitale s  tak  umieszczone, aby by y jak najdalej od siebie (zob. np. orbitale p i d na ryc. 

2.35). Jest to oczywiste: ujemne elektrony wzajemnie si  odpychaj . Inaczej jest w przypadku 

planet. Przez cztery i pó  miliarda lat, orbity planet (powsta ych z jednej, jedynej mg awicy) 

ustawi y si  w jednej p aszczy nie. P aszczyzn  t  nazywamy ekliptyk .  

Odmiennie ni  elektrony w atomie, wszystkie planety (i Ksi yc) kr  w przybli eniu w 

jednej p aszczy nie. W p aszczy nie tej le y równie  S o ce. 

P aszczyzn  opisuj c  orbit  Ziemi dooko a S o ca nazywamy ekliptyk . 

Z modelu Kopernika atwo wywnioskowa , e je eli Ziemia kr y dooko a S o ca (a 

czyni to na schemacie z ryc. 1.2 w kierunku odwrotnym do kierunku obiegu wskazówek 

zegara), to z Ziemi wydaje si , e to S o ce na tle gwiazd przesuwa si  w lewo. Ruch ten nie 

jest atwy do zaobserwowania – na tle jakiego gwiazdozbioru znajduje si  aktualnie S o ce, 

wnioskujemy z tego, jaki gwiazdozbiór ekliptyki widzimy w kierunku po udniowym o naszej 

pó nocy
2
.   

O ile przesuwa si  S o ce w lewo w ci gu miesi ca? To proste: o 360
12

1
 czyli 15º. 

Jak widzisz, stopnie i minuty wymy lili Babilo czycy, aby atwiej liczy  po o enie S o ca na 

niebie.  

1 http://www.margheritacampaniolo.it/la_costellazione_cigno.htm 
2 Innymi s owy, o pó nocy widzimy w kierunku po udniowym gwiazdozbiór zodiaku przeciwny do 

tego, w którym aktualnie znajduje si  S o ce.  

a) b) c) 
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Ryc. 4.6. S o ce widziane z Ziemia w ci gu roku przesuwa si  w lewo, zataczaj c pe ne 360º na tle 

gwiazdozbiorów zodiaku. Ruch ten widziany z Ziemi nak ada si  na obrót dobowy, wi c nie jest tak 

zauwa alny jak (pozorny) ruch dzienny.    

W pierwszym rozdziale przedstawili my Uk ad S oneczny tak, jak go zna  Miko aj 

Kopernik. W schemacie z rys. 1.2a nale a oby doda  jedynie kierunek obrotu „sfer” – okazuje 

si , e wszystkie planety widziane z perspektywy rys. 1.2a poruszaj  si  w kierunku 

odwrotnym do kierunku wskazówek zegara. Równie  Ksi yc wokó  Ziemi kr y w kierunku 

odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek. Oznacza to, e równie  Ksi yc obserwowany z 

Ziemi przesuwa si  na niebosk onie w lewo, mniej wi cej o 360
30

1
co noc.   

S o ce, widziane z Ziemi, przesuwa si  na tle zodiaku w lewo, o mniej wi cej 15º na 

miesi c.  

Ksi yc, widziany z Ziemi, przesuwa si  na tle zodiaku w lewo, mniej wi cej o 12º na 

dob .  

Ale S o ce i Ksi yc to nie jedyne obiekty, które (pozornie) w druj  po zodiaku. Staro ytni 

(a za nimi Kopernik) znali pi  takich „b dz cych gwiazd”, czyli planet: Merkurego, Wenus, 

Marsa, Jowisza, Saturna.  

Pytanie: Sprawd , w jakich miesi cach jest widoczny na niebie „Twój” gwiazdozbiór zodiakalny. Je li 

chcesz go zobaczy , szukaj go w pasie, po którym w druje (pozornie) S o ce i Ksi yc. Ekliptyka, 

czyli tory wszystkich planet i Ksi yca le  w pasie zodiakalnym.  

4.3. Nieroz czna para: Ziemia - Ksi yc  

Miesi cem pocz tkowo S owianie nazywali naturalnego satelit  Ziemi, gdy  co okre lony 

czas (oko o 30 dni) pojawia  si  w pe ni widoczny na niebie. Pocz tkow  faz  (od nowiu do 

pierwszej kwadry) nazywano wówczas Ksi ycem (od s owa „ksi ”), czyli synem 

Miesi ca
3
. Jak „wschód” i „zachód” tak Ksi yc ma mnóstwo znacze , szczególnie dla 

poetów i zakochanych.   

Obserwuj c Ksi yc z Ziemi widzimy, e jego rozmiar zmienia si : raz jest wi kszy 

(rozmiar k towy wynosi 33'), innym razem wydaje si  mniejszym obiektem (29').  Rozmiar 

tarczy Ksi yca to rednio wi cej ni  pó  stopnia (mniej wi cej grubo  kciuka widzianego na 

wyci gni tej r ce
4
). Obserwowane rozmiary naszego satelity zale  od miejsca w którym 

3 Nazwy niektórych poj  zwi zanych z Ksi ycem wywodz  si  od s ów Selene oraz Luna (odpowiednio 

greckiej i rzymskiej bogini i uosobienia Ksi yca). Selenographia: sive Lunae descriptio (Selenografia: lub 

opisanie Ksi yca) to dzie o napisane w 1647 r. przez naszego rodaka Jana Heweliusza. Gda ski astronom opisa  

w niej obserwacje Ksi yca, jakie wykona  w zbudowanym przez siebie obserwatorium mieszcz cym si  na 

dachach trzech kamienic w centrum miasta. 
4 Nie martw si , je eli masz ma y kciuk – przypuszczalnie i rami  masz odpowiednio krótsze! 
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