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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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znajduje si  na orbicie wzgl dem Ziemi, poniewa  odbiega ona od kszta tu ko a – jest 

eliptyczna. Najmniejsza odleg o , na jak  satelita mo e zbli y  si  do Ziemi wynosi 363 tys. 

km – mówimy, e Ksi yc jest wtedy w perygeum
5
 swojej orbity, a najwi ksza - 405 tys. km 

(apogeum). wiat o, które p dzi w pró ni z pr dko ci  blisk  300 000 km/s, odleg o  

Ziemia-Ksi yc pokonuje w czasie ok. 1 sekundy. Mo emy zatem powiedzie , e Ksi yc 

znajduje si  w przybli eniu w odleg o ci 1 sekundy wietlnej od Ziemi.  

Ksi yc jest cia em szarym, jak popió
6
. Na niebie widzimy go, poniewa  odbija wiat o 

s oneczne. Ze wzgl du na konfiguracj , w jakiej znajdzie si  satelita wzgl dem S o ca i 

Ziemi, obserwujemy fazy Ksi yca (patrz. Ryc. 4.7 i 4.8). Ksi yc przesuwa si  po niebie w 

ci gu jednej doby o odleg o  k tow  ok. 13°, ze wschodu na zachód , co w konsekwencji 

powoduje i  jeden obieg wokó  Ziemi (czyli okres np. od nowiu do nowiu) zajmuje satelicie 

27,3 dnia (miesi c syderyczny). W tym czasie jednak Ziemia zmienia po o enie na orbicie 

wzgl dem S o ca, dlatego aby zaobserwowa  kolejn  t  sam  faz , Ksi yc musi „dogoni ” 

Ziemi  – potrzebuje na to oko o 2 dni. Faktyczny okres pomi dzy kolejnymi identycznymi 

fazami wynosi zatem 29,5 dnia i nazywany jest miesi cem synodycznym (Fot. 1.1).  

 Ksi yc, podobnie jak planety, obraca si  równie  wokó  w asnej osi. Obserwuj c z 

Ziemi powierzchni  Ksi yca widzimy ca y czas te same szczegó y, poniewa  okres obiegu 

wokó  Ziemi jest równy okresowi obrotu satelity wokó  w asnej osi
7
. To „samo-uzgodnienie” 

okresu obrotu i obiegu dooko a  Ziemi jest zjawiskiem wyj tkowym w ca ym Uk adzie 

S onecznym. W konsekwencji widzimy, e Ksi yc zwrócony jest w stron  Ziemi zawsze t  

sam  stron
8
. Pierwsze zdj cia tzw. ciemnej strony Ksi yca

9
 wykona a dopiero radziecka 

sonda una 3 w 1959 roku.

Ryc. 4.7 Schemat przedstawiaj cy wyst powanie faz Ksi yca oraz definicj  miesi ca syderycznego 

(27,3 dnia) i synodycznego (29,5 dnia); Ksi yc obiega Ziemi  w tym samym kierunku (przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara, o ile ogl dany jest znad ziemskiego bieguna pó nocnego), w którym Ziemia 

obiega S o ce. ( ród o: Wikipedia) 

5 W podobnym nieco znaczeniu, blisko ci, znajdziesz przedrostek greckiego pochodzenia w s owie „pery-feria”  

i „pery-skop”.   
6 Naukowo, warstw  py u pokrywaj cego Ksi yc (i inne planety skaliste, w tym Ziemi ) nazywamy regolitem. 
7 Jest to jedyny chyba w Uk adzie S onecznym przyk ad takiej synchronizacji (1:1) ruchów dwóch cia  

niebieskich. Obiegi trzech z czterech najwi kszych satelitów Jowisza a mianowicie Io, Europy i Ganimedesa 

maj  si  do siebie jak 1:2:4. Okres obrotu Merkurego wokó  w asnej osi ma si  do okresu obiegu dooko a S o ca 

jak 3:2. Te tzw. rezonanse s  wynikiem „samo-uzgodnienia” orbit pod wp ywem wzajemnego oddzia ywania 

grawitacyjnego. Warunkiem koniecznym s  jednak procesy strat energii, jak np. p ywy ziemskich oceanów by y 

przyczyn  „samo-uzgodnienia” ruchu Ksi yca.    
8 Z uwagi na niewielkie „drgania” orbity Ksi yca (tzw. libracje) widzimy z Ziemi nieco wi cej (59%) ni  

po ow  powierzchni naszego satelity.  
9 „Dark Side of the Moon” 
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Ryc. 4.8 Schemat obserwowania faz Ksi yca. Gdy Ksi yc znajduje si  pomi dzy Ziemi  a S o cem 

widzimy nieo wietlon  cz  Ksi yca, zatem Ksi yc jest w nowiu. Kiedy Ziemia znajdzie si  

pomi dzy S o cem a Ksi ycem, obserwujemy pe ni . Gdy o wietlona jest prawa po owa tarczy 

Ksi yca nazywamy j  pierwsz  kwadr , gdy lewa – trzeci  kwadr . 

Trudno przeceni  znaczenie Ksi yca dla powstania ycia na Ziemi. To jego s siedztwo 

powoduje przyp ywy i odp ywy, które w niektórych miejscach spi trzenia wody, jak np. w 

uj ciu Tamizy, si gaj  kilku metrów. ycie powsta o w wodzie, ale rozwin o si  w ca e 

bogactwo form dopiero na l dzie.  

Samo aci skie okre lenie satelita
10

 oznacza nie tyle obiekt astronomiczny, co 

„nieod cznego towarzysza”, co  w rodzaju stra y przybocznej.  Ziemia jest jedyn  planet  

Uk adu S onecznego, która ma satelit  o porównywalnych rozmiarach (promie  nieco wi cej 

ni  1/3 promienia Ziemi
11

. Ma to zasadnicze znaczenie dla stabilizacji nachylenia osi Ziemi. 

Przeprowadzone niedawno symulacje komputerowe pokazuj , e bez Ksi yca o  Ziemi 

„rozchwia aby si ” ju  po 10 mln lat. 

Fot. 4.9. a) Z powierzchni Ksi yca trudno stwierdzi , 

czy to Ksi yc towarzyszy Ziemi czy Ziemia 

Ksi ycowi (foto NASA Apollo 11); b) uk ad Ziemia –

Ksi yc mo na przyrówna  do pirogi z Polinezji: tubylcy egluj  na wi kszej odzi, ale mniejsza jest 

niezb dna dla zachowania równowagi 

10 satelita < ac. satelles, D. ~litis = s uga, stra nik, towarzysz podró y>,  S ownik Wyrazów Obcych PWN, PWN 

Warszawa, 1972, str. 668. 
11 Dok adnie promie  Ksi yca wynosi 1740 km, w porównaniu z 6370 km promieniem Ziemi. 

a) b) 


