
Ontdek de Carinanevel 

Waar bevindt zich deze emissienevel? 

De Carinanevel of NGC 3372 is een immense diffuse nevel van gas en stof, waar continu sterren 
worden gevormd en aan hun einde komen. Het is één van de grootste, mooiste en interessantste 
objecten uit de NGC-catalogus, maar niet zo bekend bij ons. Deze emissienevel bevindt zich naar 
schatting op zo een 7500 lichtjaar afstand in het zuidelijke sterrenbeeld Carina (Kiel): zie 
overzichtsmapje in figuur 1. 

 

Foto 1: LRGB-opname van de Carinanevel met de ASA500N (50cm) telescoop van Telescope Live in El 
Sauce, Chili. Totale belichtingstijd 160 minuten. Combinatie van 8 x 300s subs met L,R,G en B-filters. 
Processing met Astro Pixel Processor, Photoshop en Denoise Projects 2. 



 

Figuur 1: locatie Carinanevel (NGC 3372) in het sterrenbeeld Carina (Kiel). Bron: Sky & Telescope. 

De Carinanevel is voor waarnemers in het zuidelijk halfrond eigenlijk vergelijkbaar met wat voor ons, 
waarnemers in het noordelijk halfrond, de Orionnevel (M42) betekent: het meest opvallende 
deepsky object dat met het blote oog zichtbaar is. De Carinanevel heeft een doorsnede van ongeveer 
300 lichtjaar en is zo zelfs 4x groter en helderder dan de Orionnevel. 

Vanuit de zuidelijkste breedtegraden van het noordelijk halfrond en over het ganse zuidelijk halfrond 
kan je de Carinanevel makkelijk herkennen in de zuidelijke Carina – Sagittarius spiraalarm van de 
Melkweg, nabij het bekende Zuiderkruis (foto 2). Met verrekijker of kleine telescoop worden al heel 
wat meer details van deze gigantische nevel zichtbaar. 



 

Foto 1: opname van de zuidelijke Melkweg vanuit Wanaka, Nieuw-Zeeland (december 2019) met 
Canon 700D en Samyang 16mm lens. De Carinanevel is hierop duidelijk herkenbaar, naast het 
Zuiderkruis en onze zusterster(ren) Alpha Centauri. 

De astrofotografie- en spectroscopie werkgroep gebruikte de ASA500N telescoop (50cm) met FLI 
PL16803 camera van Telescope Live, vanuit El Sauce Observatory in Chili, om gedetailleerde opnames 
van de Carinanevel te maken. Er werden zowel gewone kleurenopnames (met LRGB filters, zie foto 
1), als Hubble kleurenpalette-opnames (met SHO smalbandfilters, zie foto 3) gemaakt van deze 
spectaculaire emissienevel. Beide foto’s werden door het telescopen-netwerk Telescope Live 
verkozen en gepubliceerd als “image of the week”, een mooie erkenning. 

 



 

Foto 3: Hubble kleurenpalette opname (SHO) van de Carinanevel met de ASA500N telescoop van 
Telescope Live in El Sauce Observatory, Chili. Totale belichtingstijd 150 minuten. Combinatie van 3 x 
600s subs met SII en 6 x 600s subs met H-alpha en OIII filters. Processing met Astro Pixel Processor, 
Photoshop en Denoise Projects 2. 

Waaruit bestaat de Carinanevel? 

Wanneer astronomen de levenscyclus van sterren in de Melkweg wensen te bestuderen, richten ze 
vaak hun blik op de Carinanevel. Deze emissienevel bestaat uit heldere opgelichte nevelstructuren, 
donkere wolken van stof en gas waar pasgeboren sterren zich vormen, clusters van hete jonge 
sterren, oude “stervende” sterren en overblijfselen van stellaire reuzen die al zijn opgeblazen als 
supernovae.   

De Carinanevel is nog een jonge nevel in onze Melkweg.  Ongeveer 3 miljoen jaren geleden 
veroorzaakte een grote stof- en gaswolk in deze NGC 3372-regio een uitbarsting van stervorming wat 
leidde tot verschillende extreem zware, zeer hete sterren. De intense ultraviolette straling van deze 



hete jonge sterren zorgt ervoor dat de gaswolk gaat gloeien en een holte vormt in het omringende 
gas en stof. De sterrenwind en UV-straling erodeert in feite langzaam de gaswolk weg. De vele 
donkere sculpturen in de afbeelding zijn gebieden waar stofsluiers het licht van het gloeiende gas op 
de achtergrond blokkeren. In deze donkere absorptienevels wordt het koude gas en stof 
gecomprimeerd tot dichtgepakte wolken, zogenaamde “Bok Globules”, wat tot nieuwe stervorming 
kan leiden. Het zonnestelsel is wellicht ontstaan in een vergelijkbare kosmische nevel 4,6 miljard jaar 
geleden.  

Onze opnames tonen heel wat details van de Carinanevel. De gewone kleurenopname (foto  1, met 
LRGB-filters) vertoont diverse heldere en donkere nevelstructuren. De Carinanevel bestaat 
voornamelijk uit (geïoniseerd) waterstofgas of H-II-gebieden, dat je kan herkennen aan de rode kleur. 
De kleur is ook representatief voor de temperatuur van het geïoniseerde gas: blauw is heet en rood is 
relatief koud. In deze LRGB-opname kan je ook verschillende open sterrenclusters terugvinden, die 
geïdentificeerd zijn in de Trumpler catalogus. 

De Hubble kleurenpalette opname (foto 3), gerealiseerd door gebruik te maken van smalband-filters 
(SHO) die quasi enkel het licht van geïoniseerd waterstof, zuurstof en zwavel doorlaten, tonen ons 
eveneens gedetailleerde nevelstructuren en geven ons bovendien informatie over de samenstelling 
van de nevel. Aanpak en principe van SHO-opnames werden in de vorige nieuwsbrief (juli 2020) 
uitgebreid beschreven. In deze SHO-opname kan je het geïoniseerde waterstofgas herkennen aan de 
goud-koperachtige tinten. De blauwe kleuren in de nevel stemmen overeen met geïoniseerd 
zuurstof, de rode met geïoniseerd zwavel. 

Interessante objecten in de Carinenevel 

Midden-links in beide opnames kan je de Sleutelgatnevel (Keyhole Nebula) makkelijk herkennen: een 
donkere nevel van koud gas en stof in de vorm van een sleutelgat, met heldere filamenten van warm, 
fluorescerend gas, dat afsteekt tegen de achtergrondnevel.  

Vlak naast deze Sleutelgatnevel bevindt zich het bekende, kolossale dubbelsterren-systeem Eta 
Carinae, de “wit-gele bol” in de opnames. Dit onstabiele stellaire duo staat bekend om zijn 
spectaculaire, periodieke uitbarstingen. De grootste ster van het paar is een zogenaamde lichtsterke 
blauwe variabele ster (LBV) en bestaat uit zo een 90 zonnemassa's, terwijl de kleinere metgezel 30 
zonnemassa's bevat. De LBV, de meest massieve van deze twee sterren, is bestemd om als supernova 
te ontploffen. De lichtkracht van dit sterrensysteem is ongeveer vijf miljoen keer zo sterk als die van 
onze zon. Eta Carinae is omgeven is door een eigen nevel, de Homunculus nevel met bipolaire 
lobben, die wellicht is ontstaan uit na een uitbarsting rond 1841 (zie Hubble-opname in foto 4). Op 
dat moment werd Eta Carinae de (schijnbaar) tweede helderste ster vanop Aarde. 



 

Foto 4: NASA/ESA opname met de Hubble Space Telescope in UV van de Homunculus nevel 

Naast Eta Carinae bevat NGC 3372 nog diverse hypersterren met minstens 50 tot 100 keer de massa 
van onze zon. Deze zeer massieve en hete, heldere sterren, verbranden hun waterstof sneller en 
hebben slechts een korte levensduur van een paar miljoen jaren. Sterren zoals de zon, die meer een 
gele dwerg is, kunnen miljarden jaren oud worden. De Carinanevel heeft zo een mix van sterren, 
ontstaan in diverse fases en verspreid door de nevel. 
Eta Carinae maakt deel uit van de open sterrencluster Trumpler 16. Deze cluster bevat ook de 
helderste ster uit de melkweg, WR25: dit is een binair systeem waarvan de primaire ster een Wolf-
Rayet ster is, meer dan 6 miljoen keer helderder dan de zon. We zien deze WR-ster niet op onze 
opnames, aangezien ze gecamoufleerd wordt door een donkere absorptienevel. 

Gabriela Mistral nevel 



Tot slot vinden we in de noordwestelijke hoek van de Carinanevel een andere emissienevel NGC 
3324 (zie foto 5). NGC 3324 is eigenlijk een uitloper van de Carinanevel (NGC 3372) en ontstaan uit 
dezelfde gigantische moleculaire gas- en stofwolk. De specifieke structuren van deze emissienevel 
werden gevormd door een open sterrenhoop, OCL 819, in het midden.   
De rand van de nevel heeft een sterke gelijkenis met het profiel van een menselijk gezicht, best 
herkenbaar in smalbandfilter SHO-opnames (zie foto 6). NGC 3324 wordt daarom vaak de Gabriela 
Mistral nevel genoemd, naar de Nobelprijs winnende dichter uit Chili. 

 

Foto 5: LRGB-opname van NGC 3324 met de ASA500N telescoop van Telescope Live in El Sauce 
Observatory, Chili. Links zie je nog een deel van de Carinanevel (rood gekleurde emissienevel). Totale 
belichtingstijd 160 minuten. Combinatie van 8 x 300s subs met L,R,G en B-filters. Processing met Astro 
Pixel Processor, Photoshop CC en Denoise Projects 2. 



 

Foto 6: SHO-opname van NGC 3324. Credits: Martin Pugh, APOD 6 april 2018 

 


