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Australian tähtimatka

● Ajankohta 15-28.8.2019
● Alkureissusta iso kuutamo > Sydneyssä
● 22.8.-28.8.2019 siirtyminen Coonabarabraniin > 

reissun tähtiosuus
● Minä ja Linda Laakso reissussa kahdestaan



  

Taustaa reissulle

● Haaveena etelän tähtitaivas
● Olin nähnyt eteläisempiä DS-kohteita jo 

kahdesti Teneriffalla syksyllä 2015 ja keväällä 
2016

● Syvä etelä tai kaukoetelä oli kuitenkin vielä 
näkemättä

● Luonnollisesti myös se syvä etelä oli pakko 
päästä näkemään



  

Kohteen valinta

● Eteläisellä pallonpuoliskolla on periaatteessa kolme 
paikkaa, mistä kaukoetelän tähtitaivaan voi nähdä

● Etelä-Amerikan eteläosa
● Eteläinen Afrikka (Etelä-Afrikka, Namibia)
● Australia/Uusi-Seelanti

● Eteläinen-Afrikka on liian vaarallinen ja ei länsimainen 
> ei tule kysymykseen, periaatteessa Namibia voisi 
olla OK

● Etelä-Amerikka voisi olla OK
● Australia kuitenkin meille ehdoton ykkönen, joten 

valinta oli selvä



  

Kohteen valinta
● Kohteeksi valikoitui siis Australia

● Sitten piti vielä päättää, minnepäin Australiaa mentäisisin

● Vaihtoehtoina Länsi-Australia, Keski-Australia outbackin 
sydämessä, Itä-Australia, Tasmania

● Lännessä olisi ollut plussana Geraldton ja Timo Karhulan 
kämppä majoitusmahdollisuutena, mutta lännen ainoa iso 
kaupunki Perth ei ehkä niin kiinnostava kuin Sydney

● Outbackin sydämessä olisi varmasti pimeää, mutta 
kaukana kaikesta

● Idässä Coonabarabran (Australia's astronomy capital) ja 
Sydney lähellä

● Tasmaniassa etelän kohteet korkealla, mutta huonompi 
ilmasto



  

Kohteen valinta
● Matkalle tähtiosuuden kohteeksi valikoitui Coonabarabran 

niminen paikka ~500 km Sydneystä luoteeseen

● Noin 2500 asukasta, Warrumbungle Shiren alueella 
(paikallinen Local Government Area)

● Lähellä Warrumbunglen vuoret ja kansallispuisto/dark sky 
park

● Australia's Astronomy Capital

● Lähellä Siding Spring Observatory > ei voi olla huono 
paikka

● Helposti saavutettavissa Sydneystä lentäen
● Lento Sydneystä Dubboon (lento ~50 min), Dubbosta 

vuokrattiin auto ja ajettiin Coonaan (~2 h)



  

Coonabarabran



  

Coonabarabran



  

Coonabarabran - aurinkokuntamalli



  

Coonabarabran valosaastekartalla



  

Majoitus- ja havaintopaikka

● Majoitus- ja havaintopaikkana toimi 
Warrumbungle Mountains motel 
https://warrumbungle.com/

● Paikassa järjestetään vuosittain paikallinen Star 
party -tyyppinen tapahtuma Oz Sky Fest 
(seuraavan kerran maaliskuussa 2020) > ei voi 
olla huono paikka!

● Muutaman km:n päässä Coonasta
● Muutaman km:n päässä Siding Spring 

Observatory

https://warrumbungle.com/


  

Majoitus- ja havaintopaikka

● Taivas paikassa todella pimeä (SQM 21,80-
21,90)

● Ainoastaan motellin asukkaiden valot 
aiheuttivat ajoittain paikallista valosaastetta

● Lähellä myös Warrumbungle observatory, 
missä järjestettiin joka ilta tähtinäytöksiä 
turisteille



  

Siding Spring Observatory

● Maailmanluokan iso observatoriokeskittymä
● Isoin putki Anglo Australian Observatory, peili 

3,9 m
● Paikassa turisteille avoin Visitor Center
● Näyttely+kahvila



  

Siding Spring Observtory



  

Siding Spring Observatory



  

Paikallista eläimistöä



  

Sydneyn observatorio
● Sydneyssä yksi pakollinen kohde oli luonnollisesti 

Sydneyn observatorio

● Valmistunut vuonna 1859

● Tutkimustoiminta päättynyt 1980 -luvun alussa

● Museoksi pian tämän jälkeen

● Samanlainen paikka kuin Helsingin observatorio

● Samanlainen näyttely, samanlaisia laitteita, samalta 
aikakaudelta, mutta ei paikallisen tähtiyhdistyksen 
toimistoa :D

● Tähtinäytöksiä suurelle yleisölle (Kuuta, Aurinkoa, 
Planeettoja) > 15 cm refraktori, vanhin Australian yhä 
käytössä oleva kaukoputki

● Pieni matkamuistomyymälä



  

Sydneyn observatorio



  

Sydney



  

Tähtitaivas – havainnot ja kuvat



  

Linnunrata



  

Linnunrata



  

Linnunrata



  

Linnunrata



  

Linnunrata – taivaallinen emu



  

Linnunrata – Taivaallinen emu



  

Eläinratavalo



  

Magellanin pilvet



  

Magellanin pilvet



  

Hiilisäkki



  

Hiilisäkki paljain silmin



  

Magellanin pilvet paljain silmin



  

Iso Magellanin pilvi 10x50 kiikareilla



  

Pieni Magellanin pilvi 10x50 
kiikareilla



  

Carina nebula 80/400mm



  

Tarantula nebula 80/400mm



  

Tucana 47 80/400mm



  

Korurasiajoukko 80/400mm



  

Olosuhteet ja tähtitaivas
● Jokaisena yönä selkeää, korkeintaan vähän 

pilviä yhtenä yönä
● Yön alin lämpötila -2C
● SQM 21,8-21,9
● Useimmiten tyyntä
● Kuiva ilma
● Paikallinen valosaaste häiritsi vähän
● Alkuillasta Linnunrata zeniitissä, Magellanin 

pilvet matalalla, ikävä kyllä Kölin seutu 
laskemassa



  

Time lapse -video Linnunradasta



  

Kiitos mielenkiinnosta! 

Kysymyksiä, kommentteja?
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