
A Szaturnusz a Naptól való távolság 

sorrendjében a hatodik bolygó, nagyságát 

tekintve a Jupiter után következik. Jupiter típusú 

gázbolygó, melyet egy jégbõl és törmelékekbõl 

álló látványos gyûrû övez. Jelenleg 62 holdját 

ismerjük, ebbõl 53-nak neve is van. A Szaturnusz légkörében - a Jupiterhez 

hasonlóan - az egyenlítõjével párhuzamos 

sávok láthatók.  Ezek a sávok jóval 

halványabbak, viszont szélesebbek, mint a 

Jupiteren láthatók. 

1610-ben Galilei azt is észrevette, hogy a bolygó 

három részbõl áll. Az õ távcsöve még nem tudta 

megmutatni a gyûrûrendszert. Christian 

Hyghens volt az elsõ, aki 1655-ben jobb 

minõségû távcsõvel megállapította, hogy egy 

gyûrû veszi körül a Szaturnuszt.

Minden típusú távcsõben gyönyörû látvány a 

Szaturnusz és a gyûrûje, valamint a Titán nevû 

holdja. Nagyobb amatõr távcsövekkel a Titán 

mellett több holdja is jól megfigyelhetõ.

Fodor Antal írása alapján
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1. A római mitológiában Szaturnusz a mezõgazdaság 
istene is volt.

2.  A Szaturnusz gyûrûjének anyagát egy 100 km 
átmérõjû gömbbe lehetne préselni.

3. A Szaturnusz a Naprendszer legkevésbé sûrû 
bolygója, sûrûsége a vízénél is kisebb, tehát lebegne a víz 
tetején.

TUDTA-E...?

Titán, a Szaturnusz legnagyobb holdja

Titan, the largest moon of Saturn

AZ ÉGITEST  FÕ PARAMÉTEREI:

Átmérõ: 120.500 km,  
a mini Naprendszerben 34,5 cm

Naptól való átlagos távolsága:  
1.426.725.400  km, 

a mini Naprendszerben 4,1 km

FACT SHEET:

Diameter: 74 875 miles,
 in the mini Solar System: 34.5 cm

Average distance from the Sun: 
886 526 100 miles, 

in the mini Solar System: 2.5 miles

A Szaturnusz és gyûrûje

Saturn and its rings

Szaturnusz az egyik legõsibb római isten. 

A vetés, a vetõmag istenét a könyörtelen idõ 

jelképének tekintették. 

A görög mitológiabeli titánnal, Kronosszal 

azonosították, aki apját, Uránoszt megcsonkítva, 

saját leánytestvérét, Rheiát került 

az égi trónra; és akinek azt jósolták, hogy egyik 

fia fogja megfosztani a trónjától. Ezért 

valamennyi gyermekét, alighogy megszülettek, 

sorjában lenyelte - így akarván elkerülni a jóslat 

beteljesülését. Rheia azonban kijátszotta 

Kronoszt: megszülte legkisebb fiát, Zeuszt.

feleségül véve 

Much like Jupiter, Saturn has rings in its 

atmosphere, parallel to its equator. However, 

these stripes are much fainter than those of 

Jupiter – even though they are wider. In 1610, 

Galileo also noticed that the planet was made up 

of three parts. His telescope could not show 

Saturn's rings; Christiaan Huygens was the first 

to observe Saturn's rings with a better telescope 

in 1655.

Saturn is the sixth planet from the Sun and the 

second largest after Jupiter. It is a jovian gas 

planet, surrounded by a spectacular ring 

system made up of ice and rock debris. It has 

62 known moons, 53 of which have been named.

Saturn with its rings and its moon, Titan, are a 

spectacular sight in any type of telescope. Using 

larger telescopes, one can also see other moons 

around Saturn.

Based on a text by Antal Fodor

Saturn is one of the most ancient Roman 

gods. He is the god of sowing and seeds and a 

symbol of the merciless passing of time. 

Saturn is a Roman equivalent of the Greek titan 

Cronus, who castrated his father and married his 

own sister Rhea to ascend to the celestial throne, 

and who was told the prophesy that one of his 

own sons would overthrow him. Therefore, he ate 

all his children as soon as they were born so that 

the prophesy would not come true. However, 

Rhea gave birth to her youngest son, Zeus in 

secret.

1. Saturn was the god of agriculture in Roman 
mythology.

2.  The material in Saturn's rings could be compressed 
into a sphere 60 miles across.

3. Saturn is the least dense planet in the Solar System; its 
density is lower than that of water, so the planet would 
float on water!

TUDTA-E...?? DID YOU KNOW ?

A Szaturnusz gyûrûjének alkotóelemei

Saturn ring particles

A Szaturnusz holdjaival

Saturn and its moons


