kalendarz astronomiczny – październik 2019

☿merkury – W gwiazdozbiorze Panny. Będzie zbyt blisko
Słońca by można go było obserwować.

♀wenus

– W gwiazdozbiorze Panny, przejdzie
gwiazdozbioru Wagi. Będzie blisko Słońca by można
ją było obserwować.
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♂mars – Widoczny w gwiazdozbiorze Panny. Na początku
miesiąca tuż przy Słońcu nie będzie widoczny. W końcu
miesiąca można będzie zaobserwować wschód o 04:40, a
jasność 1m78.

♃

jowisz –Znajduje się w gwiazdozbiorze Wężownika,

zachodzi o 20:47 na początku miesiąca, mając jasność -1 m88, w
końcu miesiąca zachód przypadnie na 18:07, a jasność spadnie
do -1m76. 31 października w koniunkcji z Księżycem.

♄saturn – Nisko nad południowo-zachodnim horyzontem, w

gwiazdozbiorze Strzelca. Zachodzi o 20:39 na początku miesiąca,
będąc obiektem o jasności 1m36. W końcu miesiąca zajdzie o
19:48, a jasność spadnie do 1m44. 5 października w koniunkcji z
Księżycem.
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26 X - Perygeum 361 330 km, 10 X - Apogeum 405 903 km
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22 październik otwartą M44 - koniunkcja Księżyca z groma
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