
2901 o május (JD 2 452 031-2 452 061)
A bolygók láthatósága

Merkúr. A hó elején még másfél órával nyugszik a 
Nap után, de láthatósága gyorsan romlik. 16-án ke
rül alsó együttállásba. A hónap végén már háromne
gyed órával a Nap előtt kell.

Vénusz. A hónap elején két órával, a hó végén két 
és fél órával kel a Nap előtt. Fényessége -474-ról 
-472-ra csökken, fázisa 0,45-ről 0,6-re növekszik. 8- 
án van legnagyobb nyugati kitérésben, 46"-re a 
Naptól.

Mars: Napnyugta körül kel, és egész éjszaka lát
ható a Nyilas, majd a Kígyótartó csillagképben. 19- 
én kerül szembenállásba a Földdel. Ekkor fényessége 
-273, átmérője 21". 22-én van legközelebb a Földhöz.

Jupiter. A Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg. 14-én kerül együttállásba a Nappal.

Szaturnusz. A hónap elején még együtt kel a Nap
pal, de a végén már majdnem két órával megelőzi. A 
hó második megkereshető a hajnali égen, az észak
keleti látóhatár felett.

Uránusz, Neptunusz. Késő este kelnek. Az éjszaka 
második felében figyelhetők meg a Bak csillagkép
ben.

Mély-ég ajánlat
A Hercules csillagkép északi részének objektumai 

Beküldés: június 6-ig.

Az ajánlati területek térképei, az objektumok adatai, 
valamint észlelőlapok válaszboríték ellenében 

igényelhetők a mély-ég rovatvezetőtől.

Az észlelések beküldése: 
minden hónap 6-áig!

Holdfázisok

06. 01:39 UT Telehold 
14. 03:28 UT Utolsó negyed 
21. 11:58 UT Újhold 
28. 03:19 UT Első'negyed

Mira és SRA maximumok
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A hónap változója: U Serpenfis
E havi ajánlatunk a Serpens „feje" alatt található érdekes mira változó, az U 
Serpentis. Átlagosan 8 és 15 magnitúdó között változik 238 napos periódussal, így -  
különösen a fénygörbe felszálló ágán -  igen erőteljes fényváltozásokat követhetünk 
nyomon kisebb távcsövekkel is. Május-június során előreláthatóan binoklis fényessé
gű maximuma környékén lesz felkereshető, azaz már kisebb binoklikkal is leészlel
hetjük a mellékelt AAVSO (b) térkép alapján. Nagyobb műszerekkel észlelők mini
mumában is követhetik az AAVSO szerveréről (http://wivw.aavso.org) letölthető, ill. a 
rovatvezetőtől postai úton is beszerezhető AAVSO (d) térkép segítségével. (Ksl)
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