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4.4. Za miewani i za miewaj cy 

Pierwsze zapiski o za mieniu S o ca pochodz  z notatek chi skich astronomów ju  z roku 

775 p.n.e.! Przez d ugi czas za mieniom przypisywane by o z owieszcze znaczenie
12
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dziwnego, nie rozumiano jeszcze jaki mechanizm prowadzi do ich obserwacji. 

Dzi  wiemy, e obserwowane z Ziemi za mienie powoduj  trzy cia a niebieskie u o one 

w szczególnej konfiguracji wzgl dem siebie. Gdy jedno z cia  zas oni swoj  tarcz  lub rzuci 

cie  na ca  lub cz  powierzchni drugiego cia a – obserwujemy za mienie.  

Za mienie S o ca (Fot. 4.10) wyst puje wtedy, gdy Ksi yc znajdzie si  pomi dzy Ziemi  i 

S o cem, a jego tarcza (której rozmiary k towe s  porównywalne do rozmiarów S o ca) 

zas oni ca  (za mienie ca kowite) lub cz  (za mienie cz ciowe) tarczy tej gwiazdy. 
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Ryc. 4.10. Schemat i zdj cie za mienia S o ca. Tylko w strefie zupe nego cienia obserwujemy za -

mienie ca kowite. Kiedy Ksi yc jest od Ziemi nieco „za daleko”, obserwujemy za mienie 

„obr czkowe”. Fotografia zosta a wykonana zwyk ym aparatem (na klisze), bez specjalnych filtrów – 

w czasie za mienia robi si  ciemno jak w nocy (GK, Monachium, 1998) 

Za mienie Ksi yca obserwowane jest wtedy, gdy Ziemia znajdzie si  pomi dzy S o cem i 

Ksi ycem, a jej cie  padaj cy na tarcz  Ksi yca zas oni jego cz  lub ca o . O ile 

za mienie S o ca, szczególnie to ca kowite, zdarzaj ce si  bardzo rzadko w okre lonym 

miejscu, ma przebieg „dramatyczny”, o tyle za mienie Ksi yca, zdarzaj ce si  nawet kilka 

razy w roku, cz sto bywa niezauwa one. Z uwagi na proporcje odleg o ci i rozmiarów, cie  

Ksi yca na Ziemi ma rozmiary najwy ej kilkudziesi ciu kilometrów. W konsekwencji 

za mienie S o ca w okre lonym punkcie na Ziemi trwa nie wi cej ni  8 minut. Za mienie 

Ksi yca odbywa si  bez szumu wiatru, Ksi yc przygasa, staje si  ciemnobr zowy
13
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zjawisko trwa nawet 100 minut.  

Ryc. 4.11 Schemat wyst powania zjawiska za mienia Ksi yca. Za mienia Ksi yca zdarzaj  si  o 

wiele cz ciej ni  za mienia S o ca i trwaj  nawet godzin . Tarcza Ksi yca robi si  ciemno-bura  

12 Kto prze y  za mienie ca kowite, znakomicie to rozumie. Z powodu ró nicy temperatur mi dzy 

nagrzanym gruntem a w druj c  (z pr dko ci  kilku tysi cy km/h) stref  cienia, zaczyna wia  

gwa towny, zimny wiatr a ptaki zaskoczone nag  noc  pospiesznie szukaj  kryjówek. 
13 Kolor buro-czerwony za mionego Ksi yca wynika z obecno ci atmosfery na Ziemi, która rozprasza nieco 

promienie S o ca, tak e Ksi yc nie jest zupe nie czarny.  



88 

Tranzyt planet na tarczy S o ca 

Ju  za czasów Ptolemeusza (I w. n.e.) astronomowie wiedzieli, e dwie planety: Merkury i 

Wenus mog  przechodzi  na tle tarczy S o ca. Pierwsze matematyczne obliczenia  tranzytu 

wykona  Kepler. W s ynnych „Tablicach Rudolfia skich" (Tabulae Rodolfinae, 1627) 

przewidzia  przej cie Merkurego z 7 listopada 1631 roku oraz przej cie Wenus miesi c 

pó niej.  

Do tranzytu dochodzi, gdy jedna z planet wewn trznych (Merkury 

lub Wenus) znajdzie si  pomi dzy Ziemi  a S o cem. Tranzyt 

planety Wenus zachodzi okresowo co: 8, 105, 8, 121 lat. Ostatni 

tranzyt Wenus obserwowany by  w 2004 r., kolejny w 2012 r., 

nast pne b d  w 2117 r. oraz 2125 r.  

Fot. 4.12 Tranzyt Wenus na tle tarczy s onecznej godz. 6:25, 6/6/2012,  

Monte Bondone, szer. geogr. 46ºN, foto Ch. Lavarian. Wenus to plamka 

w górnym prawy rogu, pozosta e ciemne punkty to plamy s oneczne. 

Linia przerywana to po o enie ekliptyki (przy S o cu wschodz cym)  

Tranzyty Merkurego, który jest po o ony blisko S o ca i obiega je raz na 88 dni, mog  by   

obserwowane znacznie cz ciej, ostatni w 2006 r., kolejny w 2016 r. Mo liwe s  równie  

podwójne tranzyty, gdy obie planety przechodz  na tle tarczy S o ca, zdarzaj  si  jednak 

bardzo rzadko – raz na kilkadziesi t tysi cy lat. 

W przypadku planet zewn trznych (znajduj cych si  w wi kszej odleg o ci od S o ca ni  

Ziemia) tranzyty s  niemo liwe. Mo emy zaobserwowa  natomiast okultacj , czyli 

przes oni cie planet zewn trznych przez obiekty znajduj ce si  bli ej S o ca. 

4.5. Cztery pory roku 

Sk d si  bior  pory roku i do czego s u ? Fascynowa y one nie tylko geografów i 

astronomów ale te  kompozytorów i poetów. Powodem wyst powania pór roku jest do  

znaczne (23º27’) nachylenie osi obrotu Ziemi do p aszczyzny obiegu dooko a S o ca (czyli 

ekliptyki), zob.  ryc. 4.13.  
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Ryc. 4.13. Wyst powanie pór roku (lata w lipcu na pó kuli pó nocnej a w styczniu na pó kuli 

po udniowej) jest uwarunkowane  nachyleniem osi obrotu Ziemi do p aszczyzny ekliptyki. 
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