
Lisička je razmeroma majhno ozvezdje severnega zvezdnega neba. Leži južno 

od Laboda. Naredil ga je poljski astronom Jan Hevelij. Najbrž je v tem ozvezdju 

upodobljena divja teumeška lisica. Za psa pa takointako vemo, da ga upodobljenega 

najdemo v starem antičnem ozvezdju Veliki pes. 
 

Zgodba o Lisici in Psu 
 

V grški mitologiji je bila Teumeška lisica pošastna zver, ki je pustošila Tebe. Nihče je 

ni momogel ujeti in zato niti ubiti, saj so ji bogovi namenili, da ne bo nikoli ujeta. Te-

banci so ji morali vsak mesec žrtvovati enega dečka. To lisico je rodila pošast Ehidna, 

pol žena z lepim obrazom in pol kača. Poslal pa jo je verjetno bog Dioniz, da bi zaradi 

nekih zločinov kaznoval Tebance. 
 

Na povabilo kralja Amfitriona, kralja Tirinta, je šel na lov na to lisico tudi slavni 

atenski lovec Kefal, vnuk prvega atenskega kralja Kekropa. Kefal je imel lovskega psa 

Lelapsa, ki mu ga je dala za spravno darilo njegova žena Prokrida. Po njeni smrti je 

odšel iz rodnega kraja in se naselil v Tebah.  
 

Lelapsu ni mogla uiti nobena žival, čim jo je enkrat zasledil (glej Zgodbo o 

Lelapsu). Teumeška lisica pa je imela tudi nenavadno sposobnost, da je noben pes ni 

mogel ujeti.  
 

Na lovu je zaradi tega prišlo do brezizhodnega položaja. Lelaps, ki je ujel vsako 

žival, ni mogel ujeti lisice, ki je vsakemu psu lahko ušla. Seveda se je moral vmešati 

najvišji in vsemogočni bog Zevs. In je oba, lisico in psa, spremenil v kamen, da ju je 

tako lahko ustavil.  
 

Večen spomin na oba pa najdemo na zvezdnem nebu, kjer svetita ozvezdji 

Lisička in Veliki pes. 

 

                    
 

Ozvezdje Lisička (Vulpecula), pri nas zvečer vidno od maja do novembra. Da ga 

najdemo, moramo imeti že kar precej opazovalnih izkušenj in zelo jasno nebo. 

Ozvezdje Veliki pes (Canis Major), pri nas zvečer vidno od januarja do aprila.             

V pasjem gobcu leži njegova glavna zvezda Sirij(Sirius -  Velikega psa),                        

ki je tudi najsvetlejša zvezda celotnega zvezdnega neba. 
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