
Kleóstrat 
 

Pri pisanju asterizma Kozlički sem naletel na starogrškega astronoma, za 

katerega dokumentirano pravijo, da je bil prvi, ki je pokazal na dve zvezdi na 

nebu v ozvezdju Voznik in ju imenoval Haedi (Kozlička). Skupina treh zvezd, 

Epsilon, Zeta in Eta Voznika, res sestavljajo asterizem, ki mu danes rečemo 

Kozlički. Dobro je viden s prostimi očmi tik zraven Kapele (Koze), glavne 

zvezde Voznika.  
 

In kdo je bil ta astronom? Samo na kratko poglejmo, po čem je bil znan 

ali znamenit. 

 

 
 

Kozlička v ozvezdju Voznik. 

 
To je bil Kleóstrat (starogrško Κλεόστρατος ὁ Τενέδιος; K. iz otoka 

Tened(i)os, zdaj Turčija; okoli 500–okoli 430 pr. n. št.). Najbrž je iz Babilonije 

v Grčijo prenesel idejo o živalskem krogu z začetkom v Ovnu in Sončev in 

Lunin koledar. Eni ga imajo za avtorja oktaeterisa (439 pr. n. št.), osemletnega 

cikla 99 Luninih mesecev z 2922 dnevi v Luninem koledarju. Oktaeteris 

pravzaprav pomeni periodo osem tropskih let, ko se ponovi enaka Lunina mena 

na isti dan leta (±1 do 2 dneva), kar znese ravno 2922 dni. 



 

Dejansko je njegov cikel trajal okoli 8 · 365 = 2920 dni, kar je zelo blizu 

99 Luninih sinodskih mesecev: 99 · 29,5 = 2920,5 dni. Gre za neko povezavo 

med Luninimi in Sončevimi koledarji. Podoben osemletni cikel je malo kasneje 

opredelil Evdoks. Nekateri pisci zgodovine znanosti celo pripisujejo avtorstvo 

oktaeterisa Evdoksu (ok. 410–347 pr. n. št.). A to ne more biti. Moje mnenje je, 

da je najbrž uvožen iz Babilonije (Kaldeje) saj so ti stari astronomi kar precej 

potovali in obiskovali Babilonijo. Glej spis Evdoks v rubriki Domoznanstvo. 
 

Meni se zdi Kleostrat kljub vsemu njegovemu znanstvenem delu zdajle za 

nas tukaj pomemben le zato, ker je pokazal na Kozlička, iz česar se je potem 

razvil asterizem Kozlički. Pojem oktaeterisa je pozabljen kmalu po novem 

štetju, koledar pa se je tudi uredil. Zdaj imamo tako dobrega, da boljšega ne 

potrebujemo. 
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