MART 2019
Merkür: Geçtiğimiz ay gözlem için uygun konumda olan gezegen bu ayın ortasına
doğru ufkun üzerinde alçalacağından gözlenmesi giderek zorlaşacak. Ayın ortasından
Mart Ayının Önemli Gök Olayları
sonra Güneş’in batısına geçecek olan gezegen, ay sonuna doğru, sabahları gün doğmadan önce doğu ufkunda kısa sürelerle gözle02 Mart nebilecek.
Ay, Venüs ve Satürn birbirine
Venüs:görünümde
Yılbaşından beri gündoğumunda
yakın
doğu
en parlak
04 Mart gökyüzünün
Ay Dünya’ya
enbölgesindeki
uzak
gökcismi olan gezegen bu ay da yine aynı
konumunda (406.350 km)
bölgede. Günler ilerledikçe ufkun üzerinde
11 Mart
Ay ve Mars birbirine yakın
alçalacak olan gezegenin gözlenebileceği
görünümde
süre
azalsa da ayın sonuna kadar gözlenebi19 Mart lecek.
Ay Dünya’ya en yakın
Mars: Gezegen(359.380
gökyüzünün
konumunda
km) batı bölgegece yarısından
bir saat öncesine kadar
20 Mart sinde
İlkbahar
Ekinoksu
gözlenebilir. Günler ilerledikçe gezegenin
(gece ve gündüz süreleri eşit)
parlaklığı hafifçe azalacak.

1 Mart 22:00
15 Mart 21:00
31 Mart 20:00
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Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın
görünümde
Ay ve Satürn birbirine
çok yakın görünümde

27 Mart
29 Mart

Jüpiter

Ay

Satürn

Venüs

2 Mart
sabahısabahı
gün doğumundan
önce güneydoğu
2 Mart
güneydoğu
ufku ufku
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Mart Ayında Gezegenler
Merkür: Ayın ilk yarısında akşamları batı ufku üzerinde görülebilir. Gezegen ayın ilk günü Güneş’ten yaklaşık bir buçuk saat sonra batacak. Ne
var ki her geçen gün bu süre kısalacak. Öyle ki ayın ilk haftasından sonra gezegen battığında hava aydınlık
olacak. Dolayısıyla gezegeni ilk haftadan sonra bir süre göremeyeceğiz.
Gezegen ayın ortasından başlayarak
sabahları doğu ufkunda yer alacak.
Ancak doğduğunda hava aydınlanmış olacağından gezegeni görmek
kolay olmayacak.
Venüs: Gündoğumundan önce doğu-güneydoğu ufku üzerinde görülebilir. Gezegen Güneş’ten yaklaşık

bir buçuk saat önce doğuyor. Çok
parlak olduğundan Venüs’ü neredeyse Güneş doğuncaya kadar gökyüzünde görmek mümkün. Venüs
ay boyunca giderek ufkun üzerinde alçalacak. Dolayısıyla görülebileceği süre kısalacak. Ancak sonrasında temmuz sonuna kadar birkaç ay
daha sabah gökyüzünde kalacak.
Mars: Akşamları hava karardıktan
sonra güneydoğu yönünde, ufuktan
yüksekte görülebilir. Gezegen saatler ilerledikçe batıya doğru hareket
edecek ve geceyarısından yaklaşık
bir saat önce batacak.
Jüpiter: Ayın başında sabahları
03.00 civarı doğuyor ve gündoğu-
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mundan önce güneybatı yönünde
yükselmiş oluyor. Gezegen gün geçtikçe daha erken doğacak. Ayın sonunda geceyarısından bir saat sonra
doğu ufku üzerinde belirecek.
Satürn: Sabah gökyüzünde Venüs ile Jüpiter’in arasında yer alıyor. Günler ilerledikçe Venüs’le aralarındaki uzaklık artacak. Ay boyunca Jüpiter’le birlikte batıya doğru hareket edecekler.
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