
Fenomenele astronomice a lunii August 2008

INTRODUCERE

În calendarul roman luna august se numea “sextilis” fiind a sasea luna. Dupa 

introducerea lunilor ianuarie si februarie de catre imparatul Numa Pompilius în 

preajma anului 700 î.Hr., aceasta luna a devenit a opta. Prin anul 8 î. Hr. aceastei 

luni i s-a schimbat numele în onoarea împaratului Augustus.Initial luna august avea 

29 de zile dar Iuliu Cezar a adaugat înca doua prin anul 45 î. Hr..

In traditia noastra populara, luna iunie se numeste Gustar.

PLANETELE

Marte

de observat pe cerul de seara. 

Mercur

de observat pe cerul e seara.

Venus & Saturn

de observat pe cerul e seara.Venus va fi cel mai stralucitor obiect din crepuscul. Se 

îndeparteaza unghiular destul de repede de Soare. Pute?i privi zilnic cum se apropie 

de Saturn. La începutul lui august distan?a dintre ele este mare, iar pe 13 august 

distan?a va fi atât de mica încât vor putea fi vazute în acela?i câmp al unui telescop.

Uranus

este aflata in Aquarius.Mai apropiata decât Neptun dar tot invizibila cu ochiul liber. 

Luna se va afla deasupra lui Uranus în noaptea de 18 august.

Luna

va juca un rol important luna aceasta.Pe 1 August va fi o eclipsa partiala de Soare.In 

data de 2 August,dupa o jumatate de ora dupa apusul Soarelui Luna se va afla sub 

Venus.

Neptun

se va afla la opozitie luna aceasta.Totodata se afla ?i la cea mai mica departare de 

Terra la „numai” 4,4 miliarde de kilometri. Neptun se afla în Capricornus, chiar lânga 

steaua 42 Capricorni.

Pluto

se poate vedea doar printr-un telescop foarte puternic.

Jupiter

se poate observa foarte usor vara aceasta.Este imposibil sa-l nu gasiti.Este cel mai 

stralucitor astru de pe cer.Daca aveti un binoclu puternic indreptati-l spre Jupiter.Veti 

vedea patru astri langa el: Europa,Ganimede,Io si cel mai “bombardat” satelit de 



catre meteori,Callisto.Daca va uitati la Jupiter in fiecare zi veti vedea ca satelitii se 

misca in jurul planetei.

Soarele

se poate vedea doar prin filtre speciale.Pe 1 August este o eclipsa de Soare 

partiala.Daca putem observa Soarele periodic,vom vedea niste pete negre pe 

suprafata stelei noastre.Acele pete se numesc “pete solare” si ele dispar odata la 

11,5 ani.Din ele pot aparea furtunile solare,ce duc la pene de curent pe Pamant.

CONSTELATILE

Spre apus:Bouarul,Ofiucus

Spre rasarit:Andromeda,Pegasul

În directia nord se remarca Ursa Mare (Carul Mare), Ursa Mica (Carul Mic), iar 

deasupra sa, Cefeu (Coasa).

În directia meridianului, spre zenit se afla constelatiile Lira (Ciobanul cu oile), Lebada 

(Crucea) si Hercule (Omul), iar spre sud, Vulturul, Scorpionul, Varsatorul si 

Capricornul.

METEORII

Luna aceasta vom da de curentul meteoric al Perseidelor.Toate aceste particule de 

praf vin de la cometa Swift-Tuttle, care, când trece pe lânga Soare, sublimeaza si 

praful cosmic prin în nucleul înghetat este eiberat în spatiu. Urmarind bolta cereasca 

veti vedea stelele si Calea Lactee. Uneori o dara luminoasa, ce va dura mai putin de 

o secunda, se va vedea printre stele.Orice roi de meteori are o anumita perioada in 

care este activ, si un moment de maxim, in care activitatea meteorilor este cea mai 

mare.Fenomenele astronomice se urmaresc cel mai bine din locurile cu cer curat, 

lipsit de lumini parazite. Asa ca din orasele mari nu se pot observa multi meteori. Cel 

mai bun este un loc la tara sau la munte. Este buna si o locatie la marginea oraselor 

mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat, pot vedea maxim 100 de meteori pe 

ora. Cei ce observa din orase vor vedea 10-20 de meteori pe ora.

Observarea: daca doriti sa observati meteorii cu seriozitate va recomand sa aveti:

-O lanterna cu filtru rosu

-Un carnet in care sa inregistrati meteorii

NU BETI BAUTURI ALCOLICE IN TIMPUL OBSERVATIEI!

Afecteaza ochiul si astfel nu ma veti vedea meteorii cu magnitidinea mai 

mare.Inregistrarea se face in felul urmator: Faceti un tabel pe carnetel in care sa 

scrie:luminozitatea,lugimea in grade (o palma intinsa pe cer este echivalentul a 20 

grade), nr. meteorului,timpul in care meteorul strabate cerul,culoarea etc…

Pentru vedea meteori nu aveti nevoie de nici un instrument astronomic. Va trebuie 

ceva pe care sa stati intins, un sac de dormit sau un sezlong. Va mai trebuie 

imbracaminte groasa pentru ca noptile de august sunt destul de racoroase. Pentru a 

vedea cat mai multi meteori, este nevoie sa priviti cerul macar o ora. Cu cat observati 

mai mult cu atat vedeti mai multi meteori. Desigur este binevenita o pauza scurta 

pentru dezmortire.

PRINCIPALELE FENOMENE

Perseidele



-maximul curentului va fi pe 12 August.Din pacate anul acesta nu putem observa 

curentul din cauza Lunii.Desi curentul Perseidelor este cel mai cunoscut nu este si 

cel mai puternic.

Eclipsa de Soare din 1 August

-se poate folosi numai filtre Solare.

Neptun la opozitie

-Se poate vedea toata noaptea pe cer,dar nu cu ochiul liber (15 august).

CALENDARUL LUNII AUGUST

1=Luna Noua / Eclipsa de Soare partiala

8=Primul Patrar in constelatia Libra

10=O apropiere Luna-Antares in constelatia Scorpion

12=In aceasta seara se afla maximul curentului de meteori al Perseidelor

15=Neptun este la opozitie si se afla toata noaptea pe cer

17=Luna Plina in Capricornus

24=Ultimul Patrar in Taurus

30=Luna Noua.Luna nu se poate observa.


