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Cz stochowskie obserwacje astrofotograficzne  

tranzytu Merkurego 

9 maja 2016 roku mieli my okazj  na ogl danie tranzytu Merkurego na tle 

tarczy S o ca. Merkury jest jedn  z dwóch planet dolnych i jednocze nie naj-

mniejsz  skalist  planet  w Uk adzie S onecznym. Najbli szy, pe ny tranzyt b -

dzie mo na zobaczy  13 listopada 2032 roku. 

Merkury, najmniejsza i najbli sza z planet obiegaj cych S o ce w Uk adzie 

S onecznym, daje nam co pewien czas mo liwo  obserwacji ciekawego zjawiska. 

Jest to w drówka planety na tle tarczy S o ca. Takie obserwacje zapewniaj  nam 

tylko planety wewn trzne, czyli Merkury i Wenus. Tranzyt Wenus mo emy obser-

wowa  w danym miejscu na Ziemi raz na 243 lata. Jest to zatem rzadkie zjawisko.  

Z Merkurym jest „lepiej”. W ca ym XXI wieku by o i b dzie 14 takich wydarze ,  

w tym: 5 w maju i 9 w listopadzie. Trzy z majowych tranzytów (2003, 2016, 2049 

roku) oraz dwa z listopadowych (2032, 2039 rok) w ca o ci mo na by o lub b dzie 

(oba listopadowe i jedno majowe w 2049 roku) ledzi  z obszaru Polski. Merkurego 

na tle tarczy S o ca mo emy zauwa y  w nast puj cych odst pach czasu: co 7, 13, 

33 i 46 lat. Najbli sza obserwacja, cz ciowa, czeka nas 11 listopada 2019 r.1 

Na ogl danie tranzytu Merkurego 9 maja 2016 roku przygotowywali my si  

starannie wraz z kole ankami i kolegami z Polskiego Towarzystwa Mi o ników 

Astronomii Oddzia  w Cz stochowie im. ks. Bonawentury Metlera2. Miejscem 

spotkania, jak zwykle w takich przypadkach, by  taras Instytutu Fizyki Akademii 

im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Pogoda nam nie sprzyja a. Przed I kontak-

tem pada  ulewny deszcz, uniemo liwiaj c przygotowanie cennego sprz tu do 

                                                 
1  Janiczek R.K., Mietelski J., Zawilski M., Kalendarz Astronomiczny na XXI wiek, Prószy ski  

i S-ka, Warszawa 2004, s. 117–122. 
2  Wszo ek B. Ku micz A. (red.), Cz stochowski Kalendarz Astronomiczny 2016, Astronomia 

Nova oraz Wydawnictwo AJD, Cz stochowa2015, s. 13, 21. 
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rejestracji i obserwacji, a jedna minuta przed planowanym na 13.11 (11.11 UT) 

kontaktem to za ma o, by tego dokona 3. Samo okno w chmurach umo liwiaj ce 

obserwacj  S o ca wraz z Merkurym by o „otwarte” przez pojedyncze minuty  

w tym czasie. Jednym s owem ani I, ani II kontaktu nie uda o si  sfotografowa   

i odnotowa . Wielka szkoda. Na aur  nie mamy jeszcze lekarstwa. 

Utworzyli my kilka stanowisk wyposa onych w ró ny sprz t obserwacyjny. 

Teleskop Meniskas 150 z filtrem s onecznym oraz refraktor Telementor (oba 

stanowi  w asno  Instytutu Fizyki AJD), przy pomocy którego zjawisko mog o 

ogl da  wi cej osób naraz, wykorzystuj c projekcj  okularow  (fot. 7, lewa 

strona). By y te , mo na powiedzie , trzy stanowiska „prywatne” kolegów 

Grzegorza Czepiczka, Artura Le niczka (fot. 7, prawa strona) i moje. Grzegorz, 

korzystaj c z g owicy panoramicznej i Canona 600D z obiektywem ZM – 6A 

6,3/500mm z filtrem mylarowym, wykonywa  sekwencje zdj  w odst pach  

2-minutowych, aby pó niej da o si  z tego materia u zrobi  film poklatkowy. 

Artur przy pomocy Canona 450D i teleskopu Newtona 200mm na monta u Dob-

sona z filtrem mylarowym wykona  równie  seri  zdj . 

Mój zestaw to Nikon D800 (zamiennie z Nikonem D300) + MTO 

10/1000mm z filtrem s onecznym firmy Astrokrak z Krakowa, dedykowanym 

do tego obiektywu + telekonwerter x2 Nikona. 

Od 13.30 (11.30 UT) do zachodu o godz. 20.10 (18.10 UT), kiedy korony 

drzew na horyzoncie przes oni y doln  cz  tarczy S o ca z Merkurym, mogli-

my z przerwami prowadzi  pokaz i rejestracj  tego zjawiska. Frekwencja na ta-

rasie Instytutu Fizyki AJD nie by y wysoka, na co du y wp yw mia a kapry na 

pogoda. Podczas naszego dy uru najwytrwalsi amatorzy podziwiania zjawisk na 

niebie odliczyli si  niezawodnie w czasie tych ponad 7 godzin trwania tranzytu 

Merkurego w tym roku.  

Dzi kuj  W adzom Akademii im. Jana D ugosza i Instytutu Fizyki AJD  

w Cz stochowie za udost pnienie sprz tu oraz tarasu do przeprowadzenia pu-

blicznego pokazu tego zjawiska dla mieszka ców Cz stochowy. 

Poni ej prezentuj  kilka moich fotografii przedstawiaj cych Merkurego na 

tle tarczy S o ca.  

                                                 
3  Wszo ek B., Ku micz A. (red.), Cz stochowski Kalendarz Astronomiczny 2016, Astronomia 

Nova oraz Wydawnictwo AJD, Cz stochowa 2015, s. 161–164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cz stochowskie obserwacje astrofotograficzne… 159 

 

Fot. 1. Planeta Merkury z lewej, grupa plam s onecznych 9.05.2016 r. 12.40 (UT)  

[Fig. 1. The planet Mercury left side, a group of sunspots 9th May 2016, 12.40 (UT)] 

 

Fot. 2. Planeta Merkury z lewej, grupa plam s onecznych 9.05.2016 r. 14.21 (UT)  

[Fig. 2. The planet Mercury left side, a group of sunspots 9th May 2016, 14.21 (UT)] 
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Fot. 3. Merkury oraz zestaw plam s onecznych w zbli eniu 9.05.2016 r. 15.47 (UT)  

[Fig. 3. The planet Mercury and a group of sunspots magnified 9th May 2016, 15.47 (UT)] 

 

Fot. 4. S o ce z zestawem plam s onecznych, na jego tle Merkury 9.05.2016 r. 16.08 (UT)  

[Fig. 4. The Sun with a group of sunspots with Mercury over it 9th May 2016, 16.08 (UT)] 
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Fot. 5. S o ce z zestawem plam s onecznych, na jego tle Merkury oraz z lewej samolot pasa erski 

9.05.2016 r. 17.48 (UT)   

[Fig. 5. The Sun with a group of sunspots with Mercury over it, and a passenger airplane on the 

left 9th May 2016, 17.48 (UT)] 
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Fot. 6. S o ce, na jego tle Merkury oraz linia energetyczna WN 9.05.2016 r. 18.10 (UT)  

[Fig. 6. The Sun with Mercury and an HV power line 9th May 2016, 18.10 (UT)] 

 

Fot. 7. Z lewej mi o nicy astronomii ledz  planet  Merkury przy pomocy projekcji okularowej.  

Z prawej Grzegorz Czepiczek i Artur Le niczek przy sprz cie obserwacyjnym   

[Fig. 7. From left side astronomy fans observing the planet Mercury using eyepiece projection. 

From left side Grzegorz Czepiczek and Artur Lesniczek with observation equipment] 
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