
2001 . március (|D 2 451 970-2 452 000)A bolygók láthatósága
Merkúr. A hónap elsó' elején egy órával a végén 

már csak negyed órával kel a Nap előtt. Bár 11-én 
van legnagyobb nyugati kitérésben, de helyzete 
megfigyelésre ekkor sem kedvező, és megtalálásának 
esélye a hónap vége felé egyre kisebb.

Vénusz. A hó elején még három és fél órával 
nyugszik a Nap után, és a Hold után a legfényesebb 
égitest az esti égbolton. Láthatósága a hónap utolsó 
napjaiban gyorsan romlik. Március végén már egy 
időben nyugszik a Nappal, de magasabb dekiináci- 
ója miatt hajnalban fél órával a Nap előtt kel. Mire 
30-án eléri az alsó együttállás helyzetét, fényessége -  
4”V ró l -4 m-ra, fázisa 0,2-ről 0-ra csökken.

Mars. Nem sokkal éjfél után kel, és az éjszaka má
sodik felében figyelhető meg a Skorpió, majd a Ki- 
g^ótartó csillagképben. A hónap közepén fényessége 
0 ”2, látszó átmérője 9", mindkét érték növekszik,

Jupiter, Éjfél körül nyugszik, az esti órákban lát
ható a Bika csillagképben. Fényessége -2™2, átmérője 
37".

Szaturnusz. Éjfél körül nyugszik, az esti órákban 
látható a Bika csillagképben. Fényessége 0r"2, átmé
rője 18".

Uránusz, Neptunusz. A Nap közelsége miatt nem 
figyelhetők meg.

Mély-ég ajánlat
Az M 47 (Púp) környéki objektumok 

Beküldés: március 6-ig.
Az ajánlati területek térképei, az objektumok adatai, 

valamint észlelőlapok válaszboríték ellenében 
igényelhetők a rovatvezetőtől

Az észlelések beküldési határideje: mi
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Mara és SRA maximumok



A hónap változója R leonis
T ajánlatunk az Oroszlán csillagkép elsőként felfedezett változócsillaga, a mira típusú 
R Leonis. Az egyik legfényesebb mira típusú változó (J.A. Koch fedezte fel Dán- 
zigban, 1782-ben). Előtte csak a Mira Ceti, a % Cygni és az R Hydrae volt ismert a fé
nyes mirák közül. A Regulustól alig 5 fokkal nyugatra található az R Leó, míg azono
sítását nagyban megkönnyíti az alig fél fokra északnyugatra található 18 Leó (5,6 
magnitudes). Az átlagosan 312 naponként 5 és 10 magnitúdó között változó R Leó 
februárban várhatóan maximumközeli állapotban, jó eséllyel szabadszemes változó
ként lesz felkereshető. (Ksl)

Kettőscsillag észlelési ajánlat: a y Őri környéke

64






