
Az előrejelzések és a képek az alábbi programok felhasználásával készültek: WinOccult 3.0, Cartes du Ciel 3.2, Guide 6.0, és a Stellarium. 

Csillagászati események februárban 

 
 
 
 
 Mely bolygókat láthatjuk? 
 
 

Merkúr:  A hónap nagyobb részében jól megfigyelhető, 7-én látszik legmesszebb a Nap-
tól, 25,6°-ra. A hónap elején másfél órával kel a Nap előtt. A hónap utolsó harmadában már 
belevész a felkelő Nap fényébe, nem megfigyelhető. 

Vénusz: Napkelte előtt látszik a keleti ég alján. A hónap elején másfél, a végén egy órá-
val kel a Nap előtt. Ragyogó fénye miatt nem lehet mással összetéveszteni, könnyű rátalálni. 

Mars:  A Mérleg csillaképben halad előrefelé. Éjfél után kel, a hajnali égen kereshető 
egyre növekvő fényű vöröses csillagként a délkeleti horizont közelében. 

Jupiter:  Az éjszaka döntő részében látszik, ahogy az Oroszlán csillagkép hátsó lábánál 
hátrál. Erős sárgásfehér, nyugodt fénye miatt könnyű megtalálni, az éjszakai ég legfényesebb 
égiteste, a Holdat kivéve. 

Szaturnusz: A Kígyótartó csillagképben mozog. Kora hajnalban kel, a hajnali délkeleti-
déli ég alján látszik sárgás fényű égitestként. 

Uránusz: Sötétedés után kereshető a Halak csillagképben - távcső szükséges a megtalálá-
sához. Késő este nyugszik. 

Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem látható. 28-án halad el a Nap mögött-alatt. 
 
 
 
 
 Egyéb látnivalók 
 

1-én hajnalban a fogyó Hold alatt 6 hold-
átmérőnyire látszik a Mars bolygó. 
4-én hajnalban a Hold távolodóban lát-
szik a Szaturnusztól balra. 
6-án hajnalban a Merkúr és a Vénusz pá-
rosa látszik a Hold sarlója alatt a délkeleti 
ég alján. 
13-án hajnalban látszik a legközelebb 
egymáshoz a Merkúr és a Vénusz a délke-
leti égen. 
24-én hajnalban a Hold felett látszik a Ju-
piter, 4 holdátmérőnyire tőle. 
25-én látunk legjobban rá a Szaturnusz 
gyűrűjére az év folyamán. 
 
 

 
 



Letölthető a honlapomról a http://saros139.hu/havi/feb.htm címről. 

Holdsarlók 
 

6-án hajnalban a holdsarló kereshető a hajnali ég alján. Keresését egy vadászlátcső nagyban 
megkönnyíti. 
7-én hajnalban a 34 órás vékony holdsarló kereshető a délkeleti ég alján.  
9-én este a 26 órás vékony holdsarló kereshető az esti ég alján. 
10-én este a vastagabb holdsarló kereshető a délnyugati ég alján, a Vénusz-Mars páros köze-
lében. Fotózásra kitűnő lehetőséget ad ez az együttállás! 
 
  
 
 
  

A Hold fázisai  
 

– első negyed:  15-én 846 -kor földközelség: 11-én  341 -kor  
– telihold:  22-én 1920 -kor   
– utolsó negyed:  1-én  428 -kor földtávolban: 27-én  428 -kor  
– újhold:  8-án 1539 -kor 

 
 
 
 
Sikeres megfigyelést és sok derült eget mindenkinek. 
 

 
 
     Kaposvári Zoltán 
 

Forrás: MCSE Csillagászati évkönyv 2016. Az Évkönyv emellett sokkal több látnivalóról ad tájékoztatást, be-
szerzése erősen ajánlott! 
Olvasmányos havi észlelési ajánlat: http://www.mcse.hu/egyesulet/egyesuleti-hirek/egyesuleti-hirek-2016/egi-
kalendarium-2016-februar/ 


