


atmosferycznej faktyczna równonoc nastąpi kilka dni później, 25 września
(na półkuli południowej – kilka dni wcześniej).

Wśród planet Układu Słonecznego Jowisz zachodzi niecałą godzinę po Słońcu
i z naszych szerokości geograficznych jest praktycznie niewidoczny, Saturna
można obserwować w pierwszej części nocy nisko nad południowo-zachodnim
widnokręgiem, gdzie świeci na tle gwiazdozbioru Wężownika, jako gwiazda
o jasności +0,5m. We wrześniu Saturn utrzyma trend sierpniowy, czyli
powolnego pogarszania się warunków obserwacyjnych. 1 września niecałe
30◦ na wschód od Saturna świecić będzie Księżyc w fazie 81%, natomiast
26 i 27 września Srebrny Glob minie tę planetę w znacznie mniejszej odległości.
Pierwszego z wymienionych dni Księżyc w fazie 37% znajdzie się niecałe 4◦

od Saturna, dobę później faza Księżyca urośnie do 47% i przesunie się on na
pozycję 9◦ na wschód od planety z pierścieniami. Neptun na początku miesiąca
przejdzie przez opozycję i będzie przebywał na niebie całą noc. Ostatnia
planeta Układu Słonecznego świeci we wrześniu z jasnością +7,8 wielkości
gwiazdowej, zatem do jej obserwacji potrzebna jest przynajmniej lornetka.
W trakcie miesiąca Neptun zmniejszy dystans do jaśniejszej o ponad 4m gwiazdy
λ Aquarii o kolejne 40′, do nieco ponad 39′. Księżyc spotka się z Neptunem
w czasie pełni. 6 września nad ranem oba ciała niebieskie dzielić będzie odległość
nieco ponad 2◦ (mieszkańcy Argentyny i Chile będą mogli obserwować zakrycie
Neptuna przez Księżyc). Jednak silny blask Księżyca w praktyce uniemożliwi
wtedy obserwacje tej planety, w tym zakrycia. Uran swoją pętlę po niebie kreśli
mniej więcej 45◦ od Neptuna, czyli w dwukrotnej rozpiętości wyciągniętej
przed siebie dłoni z rozstawionymi palcami, ale dzięki deklinacji większej o 17◦

od niego wschodzi tylko 75 minut po nim. Planeta przez cały miesiąc wędruje
około 1◦ na północ od gwiazdy 4. wielkości o Psc, sama mając blask +5,7m,
czyli nieco powyżej granicy widoczności gołym okiem. Lecz lornetka w tym
przypadku również się sprawdzi. 9 września planeta spotka się z Księżycem
w fazie 91%. Nad ranem oba ciała niebieskie dzieliło będzie 8◦.

Na porannym niebie bardzo dobrze widoczna jest
planeta Wenus, która zacznie miesiąc w Raku, niewiele
ponad 1◦ na południe od znanej gromady otwartej
gwiazd M44, ale już 10 września przejdzie do Lwa.
20 września planeta minie w odległości 28′ najjaśniejszą
gwiazdę Lwa, Regulusa, zaś dwa dni wcześniej z oboma
ciałami niebieskimi spotka się Księżyc w fazie 5%.
Regulus znajdzie się zaledwie 0,5 stopnia od Księżyca
(oprócz Sycylii zakrycie Regulusa będzie widoczne
również w północno-wschodniej Afryce), natomiast
Wenus świecić będzie 2,5 stopnia nad nim. Tuż przed
świtem w pierwszej połowie miesiąca bardzo blisko siebie
znajdą się planety Mars i Merkury, które przedzieli
Regulus, czyli najjaśniejsza gwiazda Lwa. 12 września
Merkury osiągnie maksymalną elongację zachodnią,
oddalając się na 18◦ od Słońca. Będzie to najlepszy
okres widoczności tej planety na niebie porannym
w ciągu całego 2017 roku. Merkury zacznie się pojawiać
tuż przed świtem od 5 września, w dniu maksymalnej
elongacji godzinę przed wschodem Słońca planeta zajmie
pozycję na wysokości niecałych 6◦ nad wschodnim
widnokręgiem, potem zacznie zbliżać się do Słońca, ale
pozostanie widoczna prawie do końca miesiąca. Merkury
będzie najlepiej widoczny w drugiej części września,
gdyż początkowo jego jasność nie będzie duża, zaledwie
+1,5m, lecz już 12 września jasność planety urośnie do
−0,2m, zaś 25 września – o kolejną wielkość gwiazdową.
W tym samym czasie tarcza Merkurego zmaleje
z 9 do 5 sekund kątowych, zaś faza urośnie z 17 do 90%.
Podczas tego okresu widoczności Merkury świecić będzie

na tle gwiazdozbioru Lwa, niedaleko planety Mars.
Przez cały ten okres jasność Marsa wyniesie +1,8m.
Planetarnej parze z nieco większej odległości przyglądać
się będzie planeta Wenus. Początkowo obie planety na
„M” będą bardzo nisko nad horyzontem, ale w kolejnych
dniach zaczną się wspinać po niebie. 6 września,
na początku widoczności Merkurego, kwadrans po
godzinie 5, obie planety z Regulusem zajmą pozycję na
wysokości niecałych 5◦ nad widnokręgiem. Mars znajdzie
się 48′ na lewo od Regulusa, zaś Merkury – trzykrotnie
dalej na prawo od niego. W kolejnych dniach pierwsza
planeta od Słońca zakreśli na niebie fragment elipsy,
oddalając się nieco od Regulusa i Marsa, nabierze blasku
i odbędzie serię atrakcyjnych wizualnie i fotograficznie
spotkań z różnymi ciałami niebieskimi. 10 września
Merkury zbliży się ponownie do Regulusa, tym razem
na odległość 40′ (3◦ na wschód od niego znajdzie się
Mars). Na 16 i 17 września pierwsza planeta od Słońca
ma zaplanowane jeszcze bliższe spotkanie z Marsem.
16 września obie planety oddzieli dystans 30′, natomiast
dobę później będzie to tylko 18 minut kątowych, lecz
Merkury przejdzie na drugą stronę Marsa. W kolejnych
dwóch dniach parze planet towarzyszyć będzie Księżyc
w fazie bardzo cienkiego sierpa. W Europie, gdy Księżyc
pojawi się na nieboskłonie, będzie już po minięciu
pierwszej planety od Słońca, natomiast mieszkańcy
Filipin, Tajwanu, południowo-wschodnich Chin oraz
wschodniej części Półwyspu Indochińskiego będą mogli
obserwować zakrycie Merkurego przez Księżyc.
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