kalendarz astronomiczny – wrzesień 2019
☿merkury

– W gwiazdozbiorze Lwa, w ciągu miesiąca przejdzie do
gwiazdozbioru Panny. Na początku miesiąca blisko Słońca nie będzie
widoczny, w ostatnich dniach września , istnieje szansa by dostrzec go nad
zachodnim horyzontem, jako obiekt o jasności -0m16, zajdzie o 18:34. 13
września w koniunkcji z Wenus.

♀wenus – W gwiazdozbiorze Lwa i podobnie jak Merkury przejdzie do

gwiazdozbioru Panny. Jest blisko Słońca i nie będzie widoczna, ale pod sam
koniec miesiąca będzie zachodziła o 18:38, mając jasności -3m80. 13 września
w koniunkcji z Merkurym.

♂mars – W gwiazdozbiorze Lwa, również i on w końcu miesiąca dotrze do
gwiazdozbioru Panny. Jest blisko Słońca i nie będzie widoczny. Pod koniec
miesiąca jest jednak szansa by ujrzeć go przed wschodem Słońca. Wzejdzie o
05:46, mając jasność 1m78.
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♃ jowisz – Znajduje się w gwiazdozbiorze Wężownika, wschodzi o 15:08

na początku miesiąca, mając jasność -2m06, góruje o 18:52, a zachodzić
będzie o 22:34.W końcu miesiąca wschód przypadnie na 13:30, górowanie
przesunie się na 17:10,a zachodzić będzie o 21:50, jasność spadnie do -1 m89. 6
września w koniunkcji z Księżycem.

♄saturn – W gwiazdozbiorze Strzelca. Wschodzi o 17:15 na początku

miesiąca, będąc obiektem o jasności 1m21, góruje o 20:56, zajdzie o 00:38. W
końcu miesiąca wschód nastąpi o 10:20, a jasność wyniesie 1 m35, górować
będzie o 19:01, a zajdzie o 22:43. 9 września koniunkcja z Księżycem.

Pierwsza kwadra
6 września 05:10

Ostatnia kwadra
22 września 04:41

Pełnia
14 września 06:33

Nów
28 września 20:26

28 IX - Perygeum 357 820 km, 13 IX - Apogeum 406 371 km

kontakt: michal.jakobowski@outlook.com

W noc z 20 na 21 września
, gdy
będziemy powoli przygoto
wywać się do
pożegnania z astronomic
znym latem,
Księżyc spotka się z jedną
z najbardziej
charakterystycznych gwia
zd nieba
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wym
blaskiem Aldebaran stan
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niespełna 3,5 stopnia od
zmierzającego
ku III kwadrze Srebrnego
Globu.
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Od 20 września będzie miał miejsce kolejny okres wieczornej
widoczności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na polskim
niebie.
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