
Crepusculul astronomic

 Data Început Sfârºit

01 5:47 18:21
06 5:51 18:20
11 5:55 18:21
16 5:59 18:22
21 6:02 18:24
26 6:04 18:26
31 6:06 18:30

Calendar

Rãsãrit  Apus Rãsãrit  Apus
Soare Lunã

Data

1 7:30 16:37 13:35
2 7:32 16:37 13:54 0:51
3 7:33 16:36 14:12 1:56
4 7:34 16:36 14:30 3:00
5 7:35 16:36 14:49 4:03
6 7:36 16:36 15:11 5:07
7 7:37 16:36 15:37 6:11
8 7:38 16:35 16:08 7:16
9 7:39 16:35 16:47 8:18
10 7:40 16:35 17:34 9:15
11 7:41 16:35 18:30 10:06
12 7:41 16:35 19:33 10:49
13 7:42 16:36 20:40 11:24
14 7:43 16:36 21:49 11:53
15 7:44 16:36 22:59 12:17
16 7:45 16:36 12:39
17 7:45 16:36 0:10 13:00
18 7:46 16:37 1:23 13:21
19 7:47 16:37 2:39 13:44
20 7:47 16:38 3:58 14:11
21 7:48 16:38 5:21 14:45
22 7:48 16:38 6:45 15:29
23 7:49 16:39 8:03 16:25
24 7:49 16:40 9:11 17:35
25 7:50 16:40 10:04 18:52
26 7:50 16:41 10:43 20:10
27 7:50 16:42 11:14 21:26
28 7:51 16:42 11:38 22:37
29 7:51 16:43 11:59 23:45
30 7:51 16:44 12:17
31 7:51 16:45 12:35 0:50
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Fenomene astronomice
 zi  TLR        fenomen                                                                            zi  TLR        fenomen
 01 22  Marte 3.6°N de Lunã  22 09  Solstiþiul de iarnã -  
 07 15  Lunã la apogeu       22 14  Luna la perigeu
 08 23  Lunã Plinã - 23 00  Maximul Ursidelor
 09 06  Mercur elongaþie maximã E(21°) 23 12  Lunã Nouã - 
 11 01  Saturn 4.7°S de Lunã      23 24  Mercur 5.2°N de Lunã
 12 01  Pollux 2.1°N de Lunã       25 20  Venus 3.1°N de Lunã
 12 08  Pluto in conjuncþie     26 06  Neptun 5.0°N de Lunã
 14 00  Maximul Geminidelor 27 04  Mercur  conjuncþie inferioarã
 14 23  Regulus 4.7°S de Lunã 27 12  Uranus 4.3°N de Lunã
 16 09  Jupiter 3.4°S de Lunã    30 12  Marte 3.4°N de Lunã
 16 20  Ultimul Pãtrar - 30 13  Primul Pãtrar - 
 17 13  Mercur staþionar      30 20  Venus 1.8°S de Neptun 
 18 21  Spica 4.2°S de Lunã    31 23  Saturn la opoziþie
 22 02  Antares 2.8°S de Lunã

09h04m TLR

în Taur
în Scorpion

în Leo în Peºti

Mersul planetelor
Mercur - luna decembrie va fi luna in care va atinge elongaþia maximã esticã ºi va putea fi observat cu binoclul. În 
primele douã sãptãmâni, Mercur se va afla deasupra orizonului vestic, dupã apusul Soarelui în crepuscul. Îl puteþi 
gãsi folosind un binoclu ºi folosindu-l pe Venus ca ghid. Cãutaþi-l  în dreapta jos de Venus: localizaþi-l  pe Venus ºi, 
uºor, miºcaþi binoclul spre dreapta jos. Primul astru mai strãlucitor va fi Mercur. Va avea magnitudinea 0 ºi se va 
afla în Sagittarius, putând fi observat cu ochiul liber. Mai uºor vã va fi sã-l vedeþi pe Mercur cu un binoclu, însã.
Venus - dominând cerul de vest, Venus va apune la o orã ºi jumãtate dupã Soare, aºa cã vom avea 45 de minute sã-l 
observãm  pe un cer negru. Spre sfârºitul lunii Soarele va apune cu trei ore înaintea lui Venus având la dispoziþie 
douã ore pentru observare lui pe un cer negru.  Venus  va întrece în strãlucire toate obiectele în afarã de Lunã. O 
conjuncþie interesantã cu  Luna va avea loc  la sfârºitul lunii.
Marte - planeta care ne-a fãcut serile de varã ºi toamnã se observã,destul de 
strãlucitoare (magnitudinea 0), pe cerul de sud, în constelaþia Pisces. Nu foarte 
multe detalii se pot observa pe minusculul disc  de 11" la începutul lunii ºi 8" la 
sfârºitul ei.
Jupiter - rãsare la miezul nopþii, în decembrie ºi se aflã în constelaþia Virgo. În 
data de 2 decembrie va apãrea "al cincilea satelit" al lui Jupiter, o stea de 
magnitudinea 9 ce se va afla întâmplãtor lângã planetã.
Saturn - aflat la opoziþie (31 decembrie) este intitulat planeta lunii. Rãsare exact 
când apune Soarele ºi dominã cerul nopþii. Sistemul de inele este înclinat la 
maxim putând observa o grãmadã de fenomene.
Uranus ºi Neptun - cu un disc de 3,5" (Uranus) ºi 2,2" (Neptun) planetele 
acestea se gãsesc în constelaþia Capricornus. Perioada de vizibilitate optimã a 
trecut dar se mai pot observa trei - patru ore dupã apusul Soarelui.
Pluto - având magnitudinea 13.8 luna aceasta, Pluto este în conjuncþie cu Soarele. Se aflã în sudul constelaþiei 
Ophiuchus. Dacã gãsiþi o modalitate de a observa o steluþã de magnitudinea 13,8 lângã Soarele de magnitudinea -
27, anunþaþi-ne ºi pe noi.

Comete
Singura cometã strãlucitoare este 2/P Encke, care a atins magnitudinea 7, dar atenþie: are o miºcare rapidã ºi mai 

este vizibilã doar câteva zile. Gãsiþi hãrþi în Vega56. 
În schimb cãteva comete accesibile în instrumentele noastre apar pe cerul de searã - dimineaþã. Este vorba de 

cometa LINEAR T7 (magnitudinea 9-10) în Perseus - Triangulum - Pisces, ºi C/2001 HT50 LINEAR-NEAT 
(magnitudinea 11-12) în Taurus. C/2002 T7 LINEAR va deveni vizibilã cu ochiul liber în primãvara lui 2004. 

Câteva comete vor trece la periheliu luna aceasta, fãrã sã fie observabile prin instrumente mici: dec 04 - cometa 
 (1.710 AU) , dec 09 -   (2.129 AU), dec 29 -  

(0.338 AU).
P/2003 U2 (LINEAR) cometa West-Hartley cometa 2/P Encke

25 decembrie ora 18



Meteori
Curent Perioada Data lambda alpha delta v r ZHR Cod

de activitate maxim maxim radiant radiant

chi-Orionide nov 26-dec15 2-dec 250 82 23 28 3 3       XOR 
Monocerotide nov 27-dec17 9-dec 257 100 8 d2 3 3      MON     
sigma-Hydride dec 03-dec15 12-dec 260 127 2 58 3 2       HYD
Geminide dec 07-dec17 14-dec 262 112 33 35 2.6 120  GEM
Coma Berenici dec 12-ian23 20-dec 268 175 25 65 3 5      COM
Urside dec 17-dec26 23-dec 271 217 76 33 3 10     URS

Ocultaþii  cu  asteroizi
Data Ora        Asteroid         Durata            Stea Mag.    Delta           Coordonate stea

(TU)  (s) stea mag.      ascensia   declinaþia

2-dec 2:50 102 Miriam 8.4 TYC 1303-01486-1 11.39 1.5 05h51m +16°54'
10-dec 21:52 674 Rachele 16.4 TAC +03#00515 11.48 0.9 01h29m +03°16'
14-dec 1:10    1867 Deiphobus 6.9 TYC 2419-00556-1 10.97 4.8 06h08m +31°49'
15-dec 22:53 133 Cyrene 4.7 TYC 2373-02434-1 10.28 2.9 04h35m +31°06'
22-dec 21:51 925 Alphonsina 4.2 HIP 23799   6.31 5.7 05h06m +43°10'
24-dec 17:02  1271 Isergina 3.6 TYC 4677-00003-1 11.35 4.4 00h50m -02°41'
24-dec 21:07    102 Miriam 8.2 TYC 1297-00025-1 11.05 1.7 05h28m +16°12'

Planete

 rãsãrit  apus   rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit apus rãsãrit    apus

  asc.  dec.     asc.         dec.  asc. dec.      asc. dec. asc. dec.

1 17:48 -25°50' 18:21 -24°44' 23:29 -4°15' 11:14  6°04'  6:52 22°10'
6 18:17 -25°41' 18:48 -24°30' 23:39 -3°00' 11:16  5°54'  6:50 22°12'
11 18:40 -24°58' 19:15 -23°57' 23:49 -1°44' 11:17  5°46'  6:49 22°15'
16 18:53 -23°50' 19:42 -23°07' 23:59 -0°27' 11:18  5°39'  6:47 22°17'
21 18:49 -22°30' 20:08 -21°59'  0:09  0°49' 11:19  5°34'  6:46 22°19'
26 18:26 -21°14' 20:34 -20°35'  0:20  2°07' 11:20  5°31'  6:44 22°21'
31 17:59 -20°23' 20:59 -18°57'  0:31  3°25' 11:20  5°30'  6:42 22°24’

  el.    mag.      el.  mag.      el.  mag.      el.     mag.   el.   mag.

1  19.2° E -0.5  26.6° E -3.9 102.9° E -0.4  81.3° V -2 146.3° V -0.2
6  20.6° E -0.5  27.7° E -3.9 100.6° E -0.3  85.8° V -2 151.7° V -0.3
11  20.8° E -0.4  28.8° E -3.9  98.3° E -0.2  90.5° V -2.1 157.1° V -0.3
16  18.7° E 0.1  29.9° E -4  96.1° E -0.1  95.3° V -2.1 162.5° V -0.4
21  12.8° E 1.5  31.0° E -4  93.9° E 0 100.1° V -2.1 168.0° V -0.4
26   3.2° E 4.5  32.1° E -4  91.8° E 0.1 105.0° V -2.2 173.5° V -0.4
31   9.6° V 2.6  33.2° E -4  89.7° E 0.2 110.0° V -2.2 178.8° V -0.5

Mercur Venus Marte Jupiter Saturn

1 9:17 17:39 9:44 18:17 13:20 0:54 0:25 13:18 18:49 10:07
6 9:25 17:48 9:50 18:26 13:05 0:49 0:08 12:59 18:28 9:46
11 9:24 17:55 9:54 18:36 12:50 0:44 23:47 12:40 18:06 9:25
16 9:10 17:53 9:57 18:48 12:35 0:39 23:29 12:21 17:45 9:04
21 8:38 17:33 9:58 19:00 12:21 0:35 23:10 12:02 17:24 8:42
26 7:50 16:55 9:57 19:13 12:07 0:31 22:51 11:44 17:02 8:21
31 6:59 16:12 9:55 19:27 11:53 0:27 22:32 11:24 16:40 8:00



Opoziþia lui SaturnOpoziþia lui Saturn

În figura de  mai sus sunt 
prezentate pozitiile satelitilor 
lui Jupiter, în luna decembrie 
2003 ,  l a  ora  00  Timp 
Universal. Dunga de pe 
mijlocul diagramei este Jupiter. 
Pe marginea din stânga a 
diagramei sunt trecute zilele 
lunii. 

Pentru a identifica satelitii 
pentru o anumitã datã  trageþi 
o linie paralelã cu marginea de 
jos a foii,  linie ce intersecteazã  
orbitele sateliþilor ºi  a lui 
Jupiter. Intersecþia liniei cu 
orbitele sateliþilor ne dã pozitia 
fiecãrui satelit în acel moment

Sateliþii lui
Jupiter

Cea mai frumosã planetã din sistemul solar, foarte slab ca strãlucire - uneori se observã uºor alteori 
este la opoziþie în luna decembrie. Aþi ghicit, este vorba greu. Pentru observarea sa aveþi nevoie ºi de o 
de planeta Saturn. atmosferã clarã .

Momentul opoziþiei este 31 decembrie 2003 Discul lui Saturn prezintã benzi mai întunecate 
(ora 22h51m), când Saturn se va afla la 8,05 UA (Unitãþi ºi mai strãlucitoare, dar mult mai puþin evidente decât 
Astronomice) de Pãmânt. Atunci, Saturn se va afla în cele ale lui Jupiter. Dacã observaþi un timp mai 
constelaþia Gemini, unde s-a aflat, de altfel, în ultimile îndelungat pe Saturn o sã puteþi vedea ºi schimbãri de 
luni. Va avea un diametru al discului de 21" ºi strãlucire în benzile de 
magnitudinea -0,5. Inelele au un diametru de 50". Este pe disc. Cu cât aveþi un 
un moment bun pentru a observa sistemul de inele ºi instrument mai mare 
câþiva dintre sateliþii sãi. cu atât puteþi observa 

Se ºtie cã inelul sãu este vizibil chiar ºi prin cele mai multe detalii. Pete 
mai mici instrumente (exemplu: lunetã de 3-4 mai întunecate apar 
centimetri diametru, la 40-50X mãrire), aºa cã putem uneori printre benzile 
spune cã Saturn este o planetã pentru oricine. Cu un lui Saturn. Se cunosc 
instrument mai mare de 60mm în diametru se observã erupþiile cu o perioadã 
uºor cã inelele lui Saturn sunt detaºate de discul de 30 de ani (anul 
planetei în amândouã extremitãþile. Saturn are un saturnian). Pentru a ºti 
aspect tridimensional, poate cel mai frumos dintre când sã observaþi un 
corpurile cereºti. Se poate observa, dupã momentul detaliu de pe discul 
opoziþiei umbra pe care o lasã globul planetei pe inel, planetei trebuie sã ºtiþi 
ceea ce se adaugã la aspectul tridimensional al planetei. c ã  a tmos fe r a ,  î n  

Dacã folosiþi un instrument mai mare de regiunea ecutaorului,  
70mm diametru alte detalii sunt vizibile: diviziunea lui lui Saturn se roteºte 
Cassini, celebrul gol între douã dintre cele mai mari odatã la 10h14m. La 
inele, devine vizibilã la putere mare. Diviziunea lui altitudini mai mari 
Cassini este un indicator bun al calitãþii instrumentului atmosfera se roteºte 
ºi al stabilitãþii atmosferei planetei noastre. Se mai mai încet: 10h38m
poate observa cã inelele despãrþite de diviziune Cassini Numai puþin 
au culori diferite. Inelul A (inelul cel mai din margine) de cinci sateliþi sunt 
este mai închis la culoare. Inelul B este mai strãlucitor, o b s e r v a b i l i  p r i n  

iar mândouã sunt mai ins t rumente  mic i  
s t r ã l u c i t o a r e  l a  ( m i n i m  6 0 m m  
extremitatea unde se diametru). Cel mai 
aflã diviziunea lui strãlucitor satelit este 
Cassini. La mijlocul Titan (mag 8), urmând 
inelului A se poate V Rhea (9,5), III 
observa minimul lui Thetys (9,9), IV Dione 
Encke, o bandã mai (10,1) ºi II Enceladus 
închisã la culoare, la (11,4). Dacã puteþi sã 
marginea cãreia se v e d e þ i  s t e l e  d e  
gãseºte diviziune lui magnitudinea 11,5 
Encke. Printr-un a t u n c i  p u t e þ i  s ã  
telescop de minim 25 observaþi ºi cinci 
d e  c e n t i m e t r i  dintre sateliþii lui 

diametru, se poate observa ºi aceastã diviziune Saturn când aceºtia 
diviziunea lui Encke. Este un detaliu foarte greu de sunt  la  e longaþ ia  
observat ºi devine vizibil la puteri mari de mãrire.  m a x i m ã  f a þ ã  d e  

Inelul C, semitransparent, se poate observa planetã.
dupã inelul B, la marginea planetei. Dar atenþie, cã este 

Saturn prin telescop Vixen 
Cassegrain de 200mm diametru. 
Imagine  de  Victor  Kaznovsky 
printr-o camerã web Philips 
ToUCam Pro



Serile de iarnã ºi primãvarã vor fi dominate, ianuarie va arãta un "Venus" cu o fazã de 70% ºi un disc 
anul acesta, de strãlucitoarea planetã Venus, ce se aparent de 14". În februarie Venus va avea diametru de 
apropie de elongaþia maximã faþã de Soare. Venus se 17" destul de mare pentru a fi vãzut prin instrumentele 
poate observa (la începutul lunii decembrie) la o orã mici, la putere mare. Luna martie va fi favorabilã pentru 
dupã apusul Soarelui spre orizontul vestic. Nu o sã  mai observarea planetei: disc aparent de 30" ºi o fazã de 
treacã mult pânã când o sã puteþi observa aceastã 40%.  Fiind foarte apropiat de Soare, în luna mai vom 
planetã , cu ochiul liber, în timpul zilei.Dupã o absenþã vedea doar 12% din discul planetei, cu un diametru 
de un an de pe cerul de searã, Venus fiind Luceafãr de aparent de 50". 
dimineaþã în ultimile 12 luni, îºi va face apariþia ca În luna iunie Venus se va apropia de Soare pânã 
Luceafãr de searã, în aceastã lunã ºi va rãmâne aºa pânã când, pe 8, va tranzita discul acestuia - un fenomen 
în luma mai a anului 2004. În data de 18 august, Venus, extrem de rar (mai multe într-un numãr viitor). Apoi 
a fost în conjuncþie superioarã - adicã se vedea în Venus va apãrea ca  Luceafãr de dimineaþã, atingând 
spatele Soarelui. De atunci a început sã se indepãrteze elongaþia maximã vesticã în toamna lui 2004.
de astrul zilei ºi a ajuns sã se vadã puþin dupã apusul Foarte puþine detalii se pot observa pe discul 
Soarelui. Pe mãsurã ce vor trece zilele el se va îndepãrta planetei. Norii din atmosfera lui Venus sunt lipsiþi de 
din ce în ce mai mult de Soare pânã când va ajunge la pete albe sau nege ºi , de obicei, tot ce putem vedea este 
elongaþie maximã esticã, în data de 29 martie 2004, o bilã gãlbuie ce prezintã faze. Dar, uneori, apar mic 
când se va afla la  depãrtare unghiularã de Soare de 46°. pete albe sau întunecate ce se pot observa foarte greu ºi 
Dupã acest moment, Venus va 
d e v e n i  f o a r t e  s t r ã l u c i t o r  
(strãlucirea maxima va fi atinsã în 
data de 2 mai 2004 - -4, 5 
magnitudini) ajungând sã apunã cu 
patru ore dupã apusul Soarelui. 
Vom avea atunci patru ore pentru 
a-l observa peVenus, seara. Având 
o strãlucire aºa mare este evident cã 
va putea fi observat cu ochiul liber 
chiar în timpul zilei. Dupã ce se va 
termina crepuscului, din locurile 
fãrã poluare luminoasã, Venus va 
lãsa chiar ºi umbre pe sol. Dar 
atenþie- numai din locurile cu 
adevãrat l ipsite de poluare 
luminoasã!

Observarea planetei prin 
telescop, de acum ºi pânã în luna 
mai 2004, va arãta toate fazele prin 
care trece Venus.  În luna 
noiembrie, Venus va arãta 90% din 
discul sãu, cu un diametru de 11". 
În decembrie, la mijlocul lunii, 85% 
dim planetã se va vedea, discul 
având un diametru de 12". Luna 

enus 
Maximã elongaþie Maximã elongaþie 

Poziþia aparentã a lui Venus, de-a lungul acestei apariþii, în raport cu orizontul 
vestic. Este datã poziþia planetei pentru ora 18, din 20 în 20 de zile. Este trecutã 
ºi poziþia Soarelui tot pentru ora 18

V



În noaptea de 22 spre 23 decembrie un numãr membrii sãi ºi densitatea lor, pentru a se poate face 
mai mare de meteori se pot observa, în a doua jumãtate predicþii cât mai precise.Aici intervenim noi, 
a nopþii. Atunci este maximul curentului de meteori astronomii amatori, care, folosind metodele de 
Urside.Punctul de unde par cã vin aceºti meteori se aflã observare IMO (International Meteor Organization - 
în constelaþia Ursae Minoris. Acest punct se numeºte www.imo.net), putem aduce aceste date. Vã invitãm sã 
radiant.Aºezarea radiantului în raport cu orizontul este vizitaþi pagina web a Societãþii Astronomice Române 
datã mai jos - harta este datã pentru ora 1 dimineaþa - de Amatori - www.geocities.com/valisam.
timp local român - în ziua de 22 decembrie. 
Radiantul este deasupra orizontului toatã 
noaptea. Cel mai bine este sã urmãriþi aceste 
curent meteoric începând cu miezul nopþii pânã 
dimineaþa, pe mãsurã ce radiatul rãsare. Desigur 
cã se pot observa meteori ai acestui curent ºi în 
alt loc decât cel în care se aflã radiantul.De 
obicei, curentul este activ între 17 ºi 26 
decembrie, cu un maxim în noaptea de 22-23 
decembrie (longitudine eclipticã 270,7 grade). 
Coordonatele precise ale rediantului le gãsiþi în 
pagina cu efemeride. Acest curent meteoric 
produce, de obicei, între 5 ºi 10 meteori pe orã, în 
condiþii ideale. Uneori, rata orarã zenitalã poate 
depãºi valoarea de 100. Se pare cã acest roi este 
asociat cometei Tuttle ce a trecut la periheliu în 
1994. Nu foarte multe sunt cunoscute despre 
acest roi, a cãrui maxim vine dupã 6 ani de la 
trecerea cometei mamã la periheliu. Chiar dacã 
se poate modela matematic evoluþia curentului, 
astronomii au nevoie de mai multe date despre 

Ursidele - meteorii de CrãciunUrsidele - meteorii de Crãciun

prin filtre. De fapt noi vedem un strat de nori 
asemãnãtor cu o ceaþã, format din acid sulfuric. Uneori 
acest strat se subþiazã ºi putem observa stratul de nori 
de dedesubt. Venus reacþioneazã bine la observare 
aprin filtre colorate. Un filtru violet poate face 
imaginea mai clarã iar un filtru roºu mãreºte contrastul 
dintre planetã ºi un cer strãlucitor. 

Câteva conjuncþii cu Luna vor avea loc de-a 
lungul acestei apariþii. Intereseante vor fi cele din lunile 
martie ºi aprilie 2004.

DATA ORA DIST ELONG

25 dec 2003 17 4° 32°

24 ian 2004 17 4° 38°

23 feb 2004 19 5° 42°

25 mar 2004 19 3° 45°

23 aprilie 20 3° 43°

Conjuncþii între Venus ºi Lunã
Prima coloanã dã data, a doua ora (TLR). 

A treia coloanã dã separaþia Venus - Lunã,
iar a patra dã elongaþia faþã de Soare

Aspectul planetei Venus la mijlocul lunii



In seara noaptea de 20/21 noiembrie 2003, din Romania a putut fi observata Aurora Boreala. Pentru ca polul nord magnetic al 
Pamantului se afla la aproximativ 1000km departare de Polul Nord geografic, undeva prin NV Canadei, si pentru ca fenomenul de 
Aurora Boreala se produce cu intensitate arpximativ egala la distante egale de polul nord magnetic, inseamna Aurorele Boreala se vad 
mai usor la latitudini mai joase daca ne aflam in Canada sau SUA si mai greu in Europa.

Dar cateodata, campul magnetic terestu este 
suficient de 'deranjat' de eruptii solare puternice pentru ca 
aurorele sa fie vizibile chiar si din Europa de Sud. Aurorele 
vizibile in noaptea de 20/21 noiembrie de la noi au fost 
provocate de impactul dintre magnetosfera terestra si 
fluxul de particule incarcate (majoritatea protoni) de la o 
Eruptie  Coronala de Masa a Soarelui (CME), eruptie 
originara intr-o pata solara de-a dreptul giganta.Impactul a 
provocat aurore boreala vizibile pana in Atena, Grecia!

Puteti urmari activitatea Soarelui zilnic pe site-ul: 
http://www.spaceweather.com, acolo putand gasi galerii 
cu fotografii cu aurore (si nu numai) si informatie de 
ultima ora cu privire la posibilitatea de producere a unor 
asemenea fenomene.

In Romania, fenomenul a fost observat de multa 
lume, majoritarea aflati la tara, unde cerul este inca negru 
si fenomenul a fost evident. Pe scurt, mult dupa lasarea 
intunericului, cerul in partea de nord a capatat o culoare 
rosie puternica, si unii oameni au putut observa si 'perdele 
aurorale' de culoare verde/albastra si chiar galbuie.  
Observatorii alerti sau alertati de altii alfati la tara au putut 
vedea fenomenul chiar si din Bucuresti!

Prezentam mai jos cateva fotografii cu aurora 
boreala luate de Razvan Tecuschi din Balan, jud. Harghita, 
folosind un aparat foto Zenit, obiectiv 58mm f:2, film 
Agfa 400 ISO si expuneri de 10-20 secunde. Fotografiile 
au fost facute intre ora 20 si 22 TLR in seara de 20 
noiembrie 2003. Pentru o galerie cu toate fotografiile lui 
R a z v a n  d i n  a c e a  s e a r a ,  v i z i t a t i  
http://f1.pg.photos.yahoo.com/ph/ttrazvan/lst?.dir=/a
urora

Desi fenomenul a mai fost observat din 
Romania, credem ca fotografile lui Razvan sunt printre 
primele fotografii ale Aurorei Boreale efectuate din tara 
noastra.

Deci, ce trebuie sa faceti sa vedeti aurora? 
Urmariti http://www.spaceweather.com si cand vedeti o 
alerta, iesiti afara, la cer negru, la nord de oras si uitati-va 
dupa o iluminare neobisnuita a cerului nordic, de culoare 
verzuie-albastruie sau rosiatica. Daca iluminarea isi 
schimba incet pozitia si intensitatea si mai ales daca vedeti 
si "coloane" sau "perdele" luminoase ca in  fotog rafiile de 
mai jos, atunci e aurora! Faceti si fotografii, o expunere de 
5-20 secunde de petrepied ar trebui sa captureze bine 
culorile aurorei, indiferent de aparat si film (desigur, 
trebuie ca aparatul sa va permita expuneri de mai multe 
secunde, deci este de preferat unul mai vechi, manual, nu 
unul 'point-and-shoot'). Fiti atenti sa nu confundati aurora 
cu nori luminati de Soare in crepuscul sau cu 'domul' 
rosiatic sau alb provocat de poluarea luminoasa de la 
iluminatul public al oraselor din apropiere sau departare.

Succes!

Aurora borealã în RomâniaAurora borealã în România
Alin ÞoleaAlin Þolea
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