
Calendarul lunii Septembrie

INTRODUCERE

In traditia noastra populara luna Septembrie se numeste Cuptor.

În latina “septem” înseamna “sapte”. Luna septembrie era a saptea luna a anului în 

calendarul roman, pâna în 153 î. Hr…Din pacate luna Septembrie are putine 

fenomene astronomice,dar putem obsreva temporar planeta Jupiter pana luna 

viitoare.

PLANETE

Luna aceasta Jupiter,Uranus si Neptun vor avea fiecare cate-o intalnire cu Luna.

Mercur & Venus=

Se pot observa cu usurinta pe cerul de est si vest.Totusi ca sa nu confundati 

planetele cu stelele folositi o harta stelara sau un program astronomic 

(Stellarium,HNSKY,Cartes du Ciel).

Marte=

Pentru a vedea planeta Marte va trebuie un telescop.Pentru ai vedea polii inghetati 

va este util anumite filtre colorate.De asemenea furtunile planetei Marte se pot vedea 

doar cu ajutorul filtrelor.

Jupiter=

Pe data de 10 se va afla foarte aproape de Luna.Daca doriti sa observati planeta 

Jupiter trebie sa va orientati privirile spre sud.Este imposibil sa nu-l vedeti.Cautai cel 

mai stralucitor obiect de pe cer.

Saturn=

Pentru a vedea planeta cu inele va trebuie un telescop,dar inelele planetei sunt 

vizibile cu luneta obisnuita si in timpul opozitiei sale.

Uranus=

Planeta Uranus are magnitudinea variabila,astfel cateodata este vizibila alteori 

nu.Atunci cand magnitudinea este prea mare folositi un binclu de 70×70.Daca doriti 

sa-i vedeti inelele va este util doar un telescop.Pe data de 15 se va afla foarte 

aproape langa luna.

Neptun=

Pe data de 13 se va afla langa Luna.

Pluto=

Poate fi observat doar cu ajutorul unui instrument astronomic puternic.

Luna=



7=Prim Patrar

15=Luna Noua

22=Ultim Patrar

29=Luna Noua

METEORII

In luna septembrie a anului 2008,curentii de meteorii sunt urmatorii:

-Alfa Aurigide,maximul fiind pe 1 septembrie

-Beta Aurigide,maximul fiind pe 8 septembrie

-Pixide,maximul fiind pe 19 septembrie

Din pacate niciunul din curentii de meteorii mentionati mai sus nu sunt puternici,deci 

va trebuie multa rabdare pentru ai vedea,pentru ca maximul poate fi 40 de meteori/H.

Observare:meteorii se observa fara niciun instrument astronomic,ci doar cu ochiul 

liber.Nu va straduiti sa “prindeti” meteorii cu un binoclu,pentru ca sunt putine sanse 

sa reusiti.Insa puteti incerca sa fotografiati bolizii,cei mai stralucitori meteorii

. 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.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.Fenomenul de stea cazatoare este arhicunoscut. Dâra luminoasa de pe cer 

este lasata de o particula sub 1 mm diametru ce arde in atmosfera Pamantului, la 

frecarea cu aerul. Pentru o fractiune de secunda vedem acest fenomen, denumit de 

astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde in atmosfera se numeste 

meteoroid, iar pietroiul care cade pe Pamant se numeste meteorit.

CONSTELATII

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.

Spre apus remarcam constelatiile Bouarul

(Vacarul) si Ofiucus (Omul cu sarpele), iar spre rasarit, Pegasul (Putul sau Toaca), 

Andromeda (Jgheabul) si Pestii.

Ceva mai târziu rasar si constelatiile Perseu

(Barda) si Vizitiul (Trasura).

PRINCIPALELE FENOMENE



Din pacate luna septembrie 2008 este slaba in fenomene astronomice,dar putem 

observa Jupiter pana in Octombrie cand vom da de evenimente NOI.

Atractia lunii septembrie

:Jupiter.

La o prima vedere pe discul lui Jupiter se vad doua dungi pu?in mai întunecate decât 

restul planetei. Acestea sunt doua benzi de nori pu?in mai închi?i la culoare. Benzile 

se vad mereu chiar daca în unii ani î?i mai modifica forma.

Cea mai mare forma?iune de pe benzi este Marea Pata Ro?ie, un imens uragan ce 

se observa de 300 de ani. Pata Ro?ie poate fi observata foarte u?or dar nu mai este 

ro?ie la culoare. Este mai deschisa decât banda de nori în care se afla.Daca 

îndrepta?i un binoclu spre Jupiter ve?i putea vedea cei mai mari sateli?i ai acestuia: 

Io, Europa, Ganimede ?i Callisto. De la seara la seara pute?i vedea cum sateli?ii î?i 

schimba pozi?ia, din cauza mi?carii lor în jurul planetei. Uneori se vad trei sau chiar 

doi sateli?i, pentru ca ace?tia pot fi în spatele planetei sau chiar suprapu?i peste 

discul acesteia.

CALENDARUL LUNI SEPTEMBRIE

7=Prim Patrar

10=Luna se afla langa Jupiter

13=Luna se afla langa Neptun

15=Luna se afla langa Uranus

15=Luna Noua

22=Ultim Patrar

29=Luna Noua


