
Наука
БЪЛГАРСКА

Брой 99> Юни 2017ISSN:1314-1031

Комарите - непознатите познати



  

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

2 Българска наукаЮни 2017

За реклама и контакти:
Петър Теодосиев - 0885811386

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG

Списание “Българска наука”
 се издава от 

Сдружение “Форум Наука”

ISSN: 1314-1031

Главен редактор:
Петър Теодосиев

Отговорен редактор:
Росица Ташкова

Редакционна колегия в състав:
Проф. Николай Витанов
Проф. Ради Романски
дфн. Пламен Физиев
Доц. Илия Пенев
Доц. Валери Голев
Доц. Милен Богданов
Доц. Петър Голийски
Доц. Севдалина Турманова
Доктор Владимир Божилов
Доктор Мариана Стамова
Доктор Велислава Шуролинкова
Докторант Василена Кръстева
Докторант Павлина Иванова
Докторант Нора Голешевска
Д-р Чавдар Черников
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Росен Теодосиев
Красимир Иванчев
Росица Ташкова

Автори в този брой:
Красимира Желева
Галина Стойкова Маркова
Владимир Попов
арх. Емил М. Йорданов
Михаела Варнева
Радина Варнева
Силвия Пашева
Даниел Николов
Ралица Зидарова
Йоанна Николова
Ева Филипова
Петя Матева
д-р Доньо Гънчев
гл. ас. д-р Галин Вълчев
Николай К. Витанов
Златинка И. Димитрова
Цветомил Семков
Йоанна Николова
Вероника Иванова
Мая Джамбазова
Йоанна Николова
Петър Теодосиев
Росица Ташкова

Авторски колектив:
Проф. Николай Витанов
Доц. Петър Голийски
Доктор Владимир Божилов
Доктор Велислава Шуролинкова 
Докторант Антоан Тонев
Д-р Чавдар Черников
Д-р Христо Лозанов ДМ.
Димитра Лефтерова
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Марко Иванов
Владимир Попов
К. Гербов

Графичен дизайн и 
оформление:
Петър Теодосиев

Списанието не носи отговорност за
 съдържанието на публикуваните

 в броя реклами.

С подкрепата на:

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

3Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Медии, които подкрепят
  сп. “Българска Наука”

http://pcstore.bg/
https://www.kaldata.com/
http://actualno.com
http://nauka.offnews.bg
http://cross.bg


Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

https://move.bg/provizhdaneto-koeto-zhiveem-zaedno-2
https://move.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

5Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

СЪДЪРЖАНИЕ
Списание “Българска Наука” се издава от  Сдружение “Форум Наука” и се 
развива от края на 2005 година. В момента достига до над 2 000 000 човека на 
година, а всеки брой има средно над 100 000 преглеждания на месец.
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Наука

Онлайн курс на БГ Наука за 
автори

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

За всички, които искат да се научат 
да пишат за БГ Наука и да се занима-
ват с научна журналистика.

Подготвихме този малък курс, 
който ще ви помогне да разбе-
рете най-важните аспекти от 

това да публикувате качествени тек-
стове на научна тематика.

Ще засегнем няколко важни неща, 
които сме видели, че са най-важни за 
популяризирането на науката.

Ще започнем с преводите и защо са 
важни за вас като автори. След като се 

научите откъде да намирате добри и 
качествени материали и новини, ще 
можете бързо да откривате нужната 
ви информация за по-задълбочени 
проучвания, които може да се наложи 

(Курсът не е ограничен с нача-
лен и краен срок и независимо 
кога се запишете, ще получите 
достъп до всяка една част от 
него. На всеки три дни ще по-
лучавате нова част/модул по 
имейла и задачи, които да из-
пълните.)

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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да правите.

Вторият етап е интервю. Тук ще наб-
легнем на това кой е добре да се ин-
тервюира, да се измислят подходящи 
въпроси и няколко вида на представя-
не като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен в списа-
нието е СТАТИЯТА. Писането на на-
учно-популярна статия не е толкова 
трудно, но изисква определени зна-
ния и умения, които ще засегнем в 
този кратък курс.

Накрая ще обясним повече за сним-
ките във вашите текстове, права за 
ползване и сайтове, които може да 
ползвате в намирането на безплатни, 
но красиви изображения. Кога се сла-
га източник и колко изображения е 
добре да слагате във вашите текстове 
и много други полезни трикове.

През годините сме имали различни 
стажантски програми, много добро-
волци и автори, които са писали и пи-
шат по различен начин и за различни 
неща, но винаги се засягат тези три 
вида текстове.

Всеки модул ще бъде подкрепен с мно-
го примери от сайта Наука.бг и списа-
нията „Българска наука“ и „Българска 
наука и медицина“.

Във всеки модул ще имате задачи, кои-
то ще трябва да изпълните и да ни из-
пратите, а ние ще ви върнем отговор 
как сте се справили и какво трябва да 
се подобри.

За да започнете курса, се запишете 
тук:

http://nauka.bg/kurs-na-
bgnauka-za-avtori/

(Курсът не е ограничен с начален и краен 
срок и независимо кога се запишете, ще по-
лучите достъп до всяка една част от него. 
На всеки три дни ще получавате нова част/
модул по имейла и задачи, които да изпъл-
ните.)

ВАЖНО: След попълване на полета-
та ще получите имейл с първи модул. 
Ако не сте го получили, проверете в 
папка СПАМ или раздела за рекламни 
съобщения в gmail.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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Общо 10 имейла с полезна информация!

Курсът е изготвен от екипа на Българска Наука:

Петър Теодосиев (главен редактор на списание Българска Наука) и Росица 
Ташкова (редактор на nauka.bg и medicina.nauka.bg).

http://pcstore.bg/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Наско Стаменов, занима-
вам се с химия на материалите, като 
най-обширно съм се занимавал с на-
нотехнологии. Освен това обичам да 
говоря за наука, което доведе до това 
да получа учителска правоспособност 
и да участвам в конкурса за комуника-
ция на науката FameLab.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Факултет по Химия и Фармация, Со-
фийски университет. Факултетът се 
занимава с различни изследвания в 
областта на химията, като аз се зани-
мавам с различни теми, свързани с не-
органичната химия и химията на ма-
териалите. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Реших да се занимавам с химия във 

втори клас, когато родителите ми ми 
подариха интересна научнопопулярна 
книга за деца на тема химия. Тогава 
реших, че искам да разбера как веще-
ствата се смесват, в четвърти клас ос-
ъзнах, че всъщност не искам да проуч-
вам само смесването, а и реакциите, 
които протичат и така избрах пътя си.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-

Наука

“Реших да се занимавам с химия 
във втори клас” - Наско Стаменов

100 лица зад българската наука

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?

Нямам проект в последната сесия. 
Но предишният проект, върху който 
работех, беше свързан със златни и 
сребърни наночастици. Проверява-
хме възможности за оптимизиране на 
процеса на получаването им, като раз-
работвахме метод, който да е по-ев-
тин, по-удобен и да генерира по-малко 
отпадък. След това провеждахме из-
следвания върху употреби, като срав-
нявахме получените по нашия метод 
наночастици спрямо „по-масовите“. В 
крайна сметка наночастиците имат 
много широка употреба – те могат да 
бъдат използвани за катализиране на 
процеси за пречистване на вода, като 
сензори за откриване на тежки ме-

тали, а даже и в медицината (някои 
експериментални лекарства или маг-
нитни наночастици в ЯМР изследва-
нията).

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

Последните изследвания, в които 
участвах бяха тестове на каталитична-
та активност на сребърни наночасти-
ци. Основната идея беше да се разра-
боти катализатор, който да се ползва 
за пречистване на води от органични 
багрила, това е голям проблем, напри-
мер в китайския град Синтанг в Китай, 
където се боядисват голяма част от 
дънковите изделия в света, основната 
река има постоянен тъмносин цвят и е 

http://pcstore.bg/
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негодна за каквито и да е било нужди. 
Такова замърсяване може да се избег-
не, ако предварително багрилата се 
„раздробят“ на по-малки и безвредни 
сегменти. Процесът, при който това 
става, беше темата, по която работех.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?

В България условията за правене на 
наука са далеч от необходимите. Въ-
преки това, има много учени (от вся-
какви възрасти), които не се поддават 
и работят усилено за това да правят 
нови изследвания и да дават частица 
от себе си за увеличаване на позна-
нието в световен мащаб. Очевиден 
проблем естествено е финансирането 
и това, че в лицето на държавата се 
вижда следното неразбиране – според 
някои участници в управлението, фи-

нансирането трябва да идва главно от 
Европейския съюз, но трябва да сме 
наясно, че въпреки че по европейски 
проекти може да се финансира из-
граждане на инфраструктура, истин-
ското финансиране на конкретни про-
екти е отговорност на самата държава, 
най-малкото защото науката се прави 
под нейния флаг. Заключението е, че 
в България има хора които не само се 
занимават с наука, а извършват ка-
чествени и ценни изследвания, но за 
да стане процесът оптимален, трябва 
да има промяна в отношението към 
науката и политиката на управление.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Последната лаборатория, в която ра-
ботех имаше за ръководител доцент – 
чудесен специалист и има пълното 

http://pcstore.bg/
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ми уважение, голяма част от лабора-
торните си умения съм усвоил и шли-
фовал точно под нейно ръководство. 
Останалата част беше съставена от 
студенти, като всички полагаха уси-
лия да боравят с коректни резултати 
и експерименти, които могат да бъдат 
повтаряни с очакван продукт – два 
много важни компонента в науката, 
които забавят процеса на публикува-
не, но са неизменни за качеството.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Наличието на млади хора в химията 
на материалите и нанотехнологиите е 
забележимо на конференции. Въпре-
ки че областта е трудна, се намират 
хора, които се занимават, а и много 
често получават интересни резултати.

Какво бихте казали на хората, кои-

то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?

Когато човек иска да се занимава с на-
ука, трябва да е готов да се бори. Пред 
учените винаги е имало трудности 
през цялата история: от обособява-
нето на научния подход до наши дни 
учените често се сблъскват с неразби-
ране от страна на хора, извън сферата. 
Ученият, обаче, не трябва да се притес-
нява да разказва за работата си. Има 
още проблеми, но те са преодолими, 
когато човек наистина е мотивиран. 
Накратко: ако искате да се занимава-
те с наука, то вие вече не отговаряте 
за себе си, а за всички, които могат да 
се повлияят от експертизата ви – от-
говорността е голяма, но направено 
качествено има полза за много хора.

http://pcstore.bg/
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Една от най-важните промени, които 
трябва да настъпи е отношението на 
останалите хора към науката, но това 
не е едностранен процес. Учените 
трябва да проявяват по-голяма сме-
лост в това да говорят за науката, да 
показват на обществото не само кон-
кретния резултат от дадено изслед-
ване, а неговия потенциал, връзката 
с „останалия“ живот. Друго немину-
емо важно нещо е политиката спря-
мо науката, всеки учен в България би 
проявил съмнение доколко хората в 
управлението на държавата разбират 
значимостта на фундаменталната на-
ука и на изследванията, които водят 
до разбиране, а не до продукт за про-
даване.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?

Повечето от останалите ми интереси 
не са твърде далеч от научната работа. 
Един от тях е учителската професия, 
преподавал съм една година в Стара 
Загора, където се запознах с много ин-
тересни и умни млади хора, и (надя-
вам се) разпалих любопитство към на-
уката у някои ученици. Друг интерес 
е комуникацията на науката, която за 
мен е особено важна и необходима, не 
само за учените, а и за останалите хора 
в едно развито общество. Освен това 
обичам да пътувам при всяка удобна 
възможност.

Mihail Mihaylov Photography

http://pcstore.bg/
https://www.facebook.com/mi6akiphoto/
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Много сме писали за различни 
проблеми, свързани с наука-
та в България и както всички 

знаят парите никога не са достатъчни. 
За съжаление в България учените на-
истина взимат страшно ниски запла-
ти. За да не е само изказване, ще го-
воря в цифри. Един докторант, който 
работи 3 години по своята докторска 
дисертация взима държавна стипен-
дия от 450 лв. на месец, като в пове-
чето случаи не може да работи нищо 
друго, защото трябва да се отдаде как-
то да своите научни изследвания, така 
и на самото писане. Т.е. той трябва да 

се оправя с тези 450 лв.

След като завърши и има късмета да 
го вземат вече като доктор в някоя на-
учна институция (например БАН) там 
той започва на минималната работна 
заплата, т.е. 420 лв. (379 лв. за 2016 г.)

Понякога трябват повече от 5 години, 
за да се качи на следващото стъпало в 
научната йерархия, където вече може 
да взима между 500 и 600 лв.

Най-големият проблем на хората, кои-
то се занимават с наука в България 

Наука

 Най-големият проблем на 
науката в България не са парите

Автор: Петър Теодосиев, БГ Наука

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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е, че нямат публичност и никой не се 
“занимава” с тях, освен ако няма скан-
дал. И друг път съм писал за това, че 
медиите не ги интересува какво става 
в научните среди. Говоря за частта с 
науката като такава.

Трябва няколко неща много драс-
тично да се променят.

Публичност на дадени личности 
(учени)
Около 10 години съществува конкур-
сът, организиран от Британски съвет – 
FameLab, който цели точно това. Идея-
та на конкурса е за 3 минути да успееш 
да разкажеш на достъпен и разбираем 
език за конкретен научен проблем. 
Само теми, свързани с природни нау-
ки се допускат. Вече има много хора, 
които минават през FameLab и Фести-
вала на науката, но това не е достатъч-
но. Те остават пак затворени в своите 
си среди.

Трябва да има конкретни специали-
сти, които да бъдат лице на своята на-
уката и институция, за да може лесно 
да се обърнат журналисти към тях, а 
не да виждаме все едни и същи лица 
по телевизията, които в повечето слу-

чаи не са добре запознати с проблема, 
който коментират.

Повече статии, свързани с научната 
работа на институциите
В БАН и някои университети еже-
дневно се случват интересни събития, 
свързани с някой научен проект или 
експеримент. Те остават неразказа-
ни и недостъпни за всички нас, които 
имаме интерес към темата.

Това, което трябва да се направи, е да 
се пише за тези неща, да се правят ви-
део репортажи и снимки, които да се 
пускат в медиите и социалните мре-
жи.

Това ще промени изцяло представата 
за наука в България. Ще помогне за 
осъзнаването на важността ѝ за дър-
жавата и бъдещето на поколенията, 
защото без наука няма образование 
(индустрия, специалисти, икономи-
ка…), без образование няма бъдеще.

Всеки проект, който България спе-
чели или участва да бъде обявен 
сред всички медии.
В момента знам за няколко проекта, 
които са на световно ниво и българ-
ски специалисти работят и създават 
НАУКА, която има глобален ефект – 
тук в България. Но статии, материали, 
снимки и видео материали – няма. А 
трябва!

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

19Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Колкото е важно да се публикува в 
научни списания, толкова е важно 
да се пише и за научно-популярни.
Това е най-трудното нещо за повечето 
учени, според мен. Трудно се разбира 
важността на публикациите в науч-
но-популярни списания.

Едното има една цел, а другото има 
друга цел. Представете си, че пуска-
те научна статия в списание с импакт 
фактор 20 (това е много). Там е ясно, 
че ще бъде високо оценено от всички 
специалисти в света по конкретна-
та тема. Но ще бъде достъпна само за 
тези, които работят в тази област на 
науката. Колкото и да е важен пробле-
мът или да е значимо решението, то 
няма да стигне до хората, които не ра-
ботят по него.
Затова е важно да се публикува и в 
публичното пространство. Много уче-
ни на запад имат свои блогове или 
рубрики във вестници, списания и 
сайтове, където правят точно това – 
осведомяват обществото на разбира-
ем език за най-новите открития и екс-
перименти.

http://pcstore.bg/
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Всички знаем защо са важни усилията 
за опазване на природата и планетата 
Земя, но много хора смятат, че голе-
мите суми, заделени за фундаментал-
на наука, не са необходими. Повече-
то най-високи технологични уреди и 
джаджи, които ползваме, съществу-
ват благодарение именно на фунда-
менталните финансирания. Всичко, 
свързано с космоса ще има ефект след 
години, но точно това ни е дало Google 
Maps, 4G технологиите, всички смарт 
телефони и още много други неща, 
които използваме всеки ден без да по-
дозираме как ги има и от къде са до-
шли.

За да се осъзнаят всички тези разходи 
и да се уважават хората, които еже-
дневно променят живота ни, трябва 
да се говори за наука навсякъде и по 
всяко време.

В България се работи за решаване на 
различни медицински проблеми. Раз-
полагаме с уред, свързан с ин витро 

технология, която би променил цяла-
та индустрия – само трябва финанси-
ране и още научна работа, за да влезе 
в експлоатация. Работи се по наш ус-
корител на частици, който ще се про-
извежда изотопи за диагностициране 
и лечение на онкологични заболява-
ния, каквито в момента в България 
се правят в ограничено количество и 
се внасят предимно от Унгария и Ав-
стрия.

Дали ако обществото знае повече, не 
би имало обществен натиск да се на-
мерят по-бързо пари и средства тези 
неща да заработят колкото се може 
по-бързо?

Драги учени, колкото по-прозрачни и 
комуникативни сте, толкова по-лесно 
ще намирате решение на проблемите 
с парите. Не подценявайте всички нас, 
ние имаме голяма власт, стига да зна-
ем какво може да се постигне с вашите 
умения и знания.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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...за наградата 
НАЙ–ДОБЪР МЛАД 

МЕХАНИК 2017 

на Националния комитет по ТПМ (уч-
редена и финансирана от акад. Ячко 
Иванов).

Конкурсът се провежда в рамките на 
13-тия Национален конгрес по тео-
ретична и приложна механика, 6 – 10 
Септември 2017 г, София
В конкурса за наградата „Най–добър 
млад механик 2017” може да участва 
всяко физическо лице, което заема 
академична длъжност в научен ин-
ститут и ВУЗ, на възраст до 35 години 
и работещ в областта на механиката. 
Награди за първенеца на конкурса:
* удостоверение (диплома) и парична 
премия от 500 лева.

* (Евентуално и грамота за много 
добре представил/и се кандидат/и, но 
не класиран/и като първенец). 
      * Удостоверението (дипломата) и 
грамотите са от името на НК по ТПМ и 
се връчват от неговия Председател, а 
паричната премия – от дарителя. 

Формулярът и правилникът за учас-
тие могат да се изтеглят по електро-
нен път на страницата на Института 
по механика, БАН – www.imbm.bas.bg    
Formuljar_Mlad_Mechanik_2017.docx 
Iziskvania_Mlad_Mechanik_2017.docx.

Срокът за подаване на документите е 
до 15 август 2017 г. на адрес: Инсти-
тут по механика-БАН, ул. ”Акад. Г. Бон-
чев”, блок № 4, 1113 София, България, 
с текст: „За конкурса за най–добър 
млад механик 2017”. Документите мо-
гат да се подават и по електронен път 
на e-mail: jtam@imbm.bas.bg.

Наука

Националният комитет по 
теоретична и приложна механика 
и  Институтът по механика – БАН 
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС...

jtam@imbm.bas.bg

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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Наука

Агар Арт – конкурсът, 
обединяващ изкуството и науката

Списание “Българска Наука” и фирма RIDACOM

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Списание “Българска Наука” и 
фирма RIDACOM обявяват нача-
лото на второто издание на кон-

курса Агар Арт за рисунка с микроор-
ганизми върху петри! Той е аналог на 
конкурса Agar Art Contest на Амери-
канското общество по микробиология 
(ASM), който пък е вдъхновен от твор-
бата на Росица Ташкова и огромния 
интерес, който тя предизвика в соци-

алните мрежи – само в страницата на 
обществото снимката на бактериал-
ната елхичка беше споделена почти 
9000 пъти, получи над 400 коментара 
и беше харесана приблизително 12 
000 пъти – повече от всяка друга пуб-
ликация на страницата (повече за ис-
торията зад кулисите – тук).

През 2016 проведохме конкурса за 

http://pcstore.bg/
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първи път в България и родните ми-
кробиолози се впуснаха в приключе-
нието с голям ентусиазъм! С награди 
бяха отличени Лилия Петрова, Петя 
Станкова, Анели Неофиту и Калоян 
Петров, студентите от Кръжока по ми-
кробиология към „Медицински Уни-
верситет – Плевен”, Силвия Велева и 
Силвия Ветренска. Можете да видите 
класирането тук, а всички творби – 
тук.

Включете се в Агар Арт 2017!

Впрегнете цялото си въображение 
в създаването на картина! Боите са 
живи бактерии, платното – хранител-
на среда. Да докажем, че микробиоло-
гията е форма на изкуство!

Изпратете ни най-добрата снимка 
на творбата си (с резолюция поне 
1500х1500 px), както и кратко опи-
сание, в което давате информация за 
използваните хранителна среда и ми-
кроорганизми (вид и значимост) до 
30-ти юни 2017 г. на e-mail: 
rositsa@nauka.bg, като всеки участ-
ник има право на няколко рисунки.

Всички снимки ще бъдат качени във 
Фейсбук страницата на „Българска на-
ука“, в специално създаден за конкур-
са албум и ще бъдат оценени от наше-
то жури в състав:

Димитър Петров – създател и арт 
директор на проекта за анимационен 
филм „Златната ябълка”;

Христина Грозданова – един от учре-
дителите на ДАФНИ (Дружество на 
анималисти, флористи и научни илюс-
тратори), главен уредник на художест-
вен фонд в РИМ София и докторант в 
катедра Изкуствознание на НХА (те-
мата на дисертацията ѝ е свързана с 
българската научна илюстрация – бо-
таника и зоология);

http://pcstore.bg/
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Юрий Георгиев – 3D художник по персонажи в компания за видео игри и илюс-
тратор на свободна практика;

Росица Ташкова – вдъхновител на конкурса ;), микробиолог, част от екипа на 
проекта Българска Наука.

Журито ще оценява творбите според критерии като естетика и креативност, а 
значение ще има и дадената в описанието информация.

Наградите, които ви очакват:

1-во място:

Колие или тениска по избор от магазина на Българска Наука, книгата посве-
тена на Антарктида „На юг от разума” от Изабела Шопова, хранителна среда 

по избор, осигурена от фирма RIDACOM, снимката на победителя ще бъде 
поставена на корицата на следващия брой на списание Българска Наука.

2-ро място:  

Колие Микроскоп, книгата посветена на Антарктида „На юг от разума” от 
Изабела Шопова, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

3-то място:  

Колие Химическа Реакция, книгата “Историята на едно научно откритие. 
Диморфизъм на пластоцианина” от проф. Митко Димитров, хранителна среда 

по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

4-то място:  

Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоциа-
нина” от проф. Митко Димитров и „Капитан Немо” от Жул Верн, хранителна 

среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

http://pcstore.bg/
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Награда на публиката:

Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоциа-
нина” от проф. Митко Димитров и „Кратка история на почти всичко” от Бил 

Брайсън, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

Силвия Велева и Силвия Ветренска, които получиха подарък и от ръководт-
свото на лабораторията си – колиета микроскоп от КупиНаука, за спечелено-

то 5-то място в конкурса миналата година.

Наградата на публиката ще бъде определена според броя на харесванията и 
положителните реакции на снимките във Фейсбук.

Победителите ще бъдат обявени на 07.07! :)

Да докажем, че микробиологията е форма на изкуство!

http://pcstore.bg/
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Културното наследство се на-
мира, защитава и консервира, 
като за това се грижат закони 

и администрация. До момента, обаче, 
никой не се е замислял какво трябва 
да е отношението към аромата, ако 
бъде приет като част от културната 

памет. Този въпрос изследват учени 
от Лондонския университетски колеж 
(UCL Institute for Sustainable Heritage), 
като в рамките на своя труд създават 
специален инструмент за документи-
ране и съхранение на аромата на ста-
ри книги – “Колело на ароматите за 

Наука

На какво миришат старите книги?
Съхраняването на ароматите като 
културно наследство
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стари книги”. 
Експеримента си учените разделят 
на три етапа. Първият се провежда в  
библиотеката Dean and Chapter към 
катедралата “Свети Павел” в Лондон. 
Посетителите на библиотеката са по-
молени да определят миризмата ѝ, 
като най-често срещаните отговори са 
“дървесен” (избрано от 100% от попи-
таните посетители), “опушен” (86%), 
“земен” (71%) и “ванилов” (41%). На-
ситеността на ароматите е определена 
между “силна миризма” и “много сил-
на миризма”. Повече от 70% от посети-
телите описват аромата на библиоте-
ката като приятен, 14% като “средно 
приятен” и 14% като “неутрален”. 
За провеждането на втория етап из-
следователите взимат проба от аро-
мата на стара книга от 1928 г., която 
намират в антикварна книжарница в 
Лондон. След това представят извле-

чената миризма на посетителите на 
Бирмингамския музей с художестве-
на галерия без да им съобщават кой 
е източникът. Най-често използвано-
то определение от гостите на музея е 
“шоколад” (или вариации като “какао” 
и “шоколадово”), следвано от “кафе”, 
“старо”, “дърво” и “изгоряло”. Споме-
нати са още “риба”, “телесна миризма”, 
“мръсни чорапи” и “глухарчета”.
По време на третия етап изследовате-
лите взимат проби от летливи орга-
нични съединения (ЛОС) от книгите 
в библиотеката и извършват химиче-
ски анализ. ЛОС са химикали, които се 
изпаряват при ниски температури и 
много от тях могат да бъдат възприе-
ти като ухания или миризми. Целта на 
учените е да установят дали опреде-
лени миризми могат да бъдат счита-
ни за част от културното наследство и, 
ако е така, как могат да бъдат иденти-
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фицирани, защитени и съхранени.
Колелото на ароматите за стари книги 
изследователите създават като обе-
диняват откритията си от анализа на 
ЛОС с характеристиките, получени от 
посетителите на музея и библиотека-
та. Приспособлението показва едно-
временно химическото описание на 
миризмата и сензорните описания на 
хората, които са я усетили (като “оцет-
на киселина” и “оцет”). 
“Нашето колело на ароматите дава 
пример за това как учените и исто-
риците могат да започнат да иденти-
фицират, анализират и документират 
аромати, които имат културно зна-
чение, като аромата на стари книги в 
библиотеките. Ролята на миризмата 
в това как възприемаме културното 
наследство до сега не е била систе-
матично изследвана”, обяснява Сеси-
лия Бембибър (Cecilia Bembibre) от 
Лондонския университетски колеж, 
която е и автор за кореспонденция на 
изследването. “Като документираме 
думите, употребени от посетителите 

за описание на миризмата, изследва-
нето ни отваря дискусия за създава-
нето на речник за идентифициране на 
аромати, които имат културно значе-
ние и ценност”, продължава Бембибър. 
“Колелото на ароматите за стари кни-
ги има потенциала да бъде използва-
но от консерваторите като диагности-
чен инструмент, който информира за 
състоянието на предмета, например 
нивото на разпад, чрез ароматния му 
профил.”
Авторите предполагат, че в допълне-
ние към употребата за идентифика-
ция и консервация на миризми, ко-
лелото може да бъде използвано и 
в музеите. Ако се създават изложби, 
които възстановяват събития, свърза-
ни с някаква миризма, хората ще мо-
гат да се докоснат до аромата на ми-
налото. 
Изследването е представено в достъп-
ното списание Heritage Science.
 

Блог на Петър 
Теодосиев
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Вероятно това е една от най-ста-
рите протези в човешката ис-
тория: заедно с други експерти, 

египтолозите преразглеждат изкуст-
вен дървен палец. Находката е почти 
на 3000 години и е открита в женско 
погребение от некропола на Шейх Абд 
ел-Корна, близо до Луксор. Тази област 
в момента се проучва чрез най-съвре-
менните методи.

Международният екип изследва про-
тезата с модерни микроскопи, рент-
генови технологии и компютърна 
томография. Те успяват да покажат, 
че дървеният палец е бил поправен 
няколко пъти, докато е бил върху 
собственика си, дъщеря на свещеник. 
Изследователите наскоро класифи-
цираха използваните материали и 
идентифицираха метода, с който са 
били произведени и използвани висо-
котехнологичните протези. Експерти 
от египетския музей в Кайро, където 
протезата е била пренесена след от-

криването ѝ, и Института по еволю-
ционна медицина в университета в 
Цюрих също са участвали в това про-
учване.

Изкуственият палец от началото на 
първото хилядолетие преди Христа, 
свидетелства за уменията на занаят-
чия, който е много запознат с човеш-
ката анатомия. Техническото ноу-хау 
може да се види особено добре при 

Наука

Дървен палец: швейцарските 
египтолози изучават 
3000-годишна протеза
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мобилността на протезата и здравата 
структура на лентата. Фактът, че про-
тезата е направена по такъв труден и 
щателен начин, показва, че собстве-
ничката оценява естествения външен 
вид, естетиката и удобството и че е ус-
пяла да разчита на висококвалифици-
рани специалисти за това.

Живи истории от гробницата
Протезата от ранната желязна епоха 
била намерена в ограбена гробница, 
която била изрязана в основата на по-
стар, дълго време празен параклис на 
гробището на Шейх ‘Абд ел-Корна на 
запад от Луксор. Този параклис при-
надлежи към група монументални 
скални гробници от края на 15 век 
пр.н.е., които са построени за мал-
ка високопоставена класа, близка до 
кралското семейство. От края на 2015 
г. Университетът в Базел изучава това 
древно египетско елитно гробище, 
дългата му история на използване и 
околностите.
За този проект, финансиран от швей-
царската Национална научна фонда-
ция, били използвани микроанали-
тични, научно ориентирани методи, 
както и прецизна технология за гео-
дезия и фотография. Изследователи-
те разглеждат същността на археоло-
гическите останки и по този начин 
вникват в житейските истории на 
сградните структури и предмети. Тези 
материални биографии могат да пре-
доставят информация за производ-
ствените практики, личните умения, 
навиците и предпочитанията на хо-
рата, които са били в контакт с тези 
предмети.

 Некропол в 3-D
Най-старите известни гробници от 
Шейх ‘Абд ел-Корна датират от нача-
лото на второто хилядолетие преди 
Христа. Гробището вижда своя раз-
цвет през 15 век преди Христа. Много 
от тези скалисти структури, обаче, са 
били повторно използвани и частич-
но ремонтирани няколко пъти за по-
гребения през първото хилядолетие 
преди Христа. Много по-късно те за-
почват да служат като жилища пре-
димно за местните жители – процес, 
който започнал с ранните християн-
ски свещеници и завършил в самото 
начало на 20 век.
Заедно с експертите по геодезия и 
геология от ЕТ Цюрих, екипът на ар-
хеолозите в Базел научно оценява ес-
тествените и изкуствените структу-
ри на изкопните зони и околностите 
им. Специалистите понастоящем раз-
работват геометрични прецизни ди-
гитални вертикални, ландшафтни и 
архитектурни модели за тази област. 
Те ще бъдат комбинирани с археоло-
гическа и геоложка 3-D карта, която 
ще илюстрира морфологията на те-
рена, както и изследваните подземни 
структури. Въз основа на това изсле-
дователите искат да реконструират и 
симулират развитието на гробището 
и фазите му на използване. 
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От десетилетия в западната 
психология тестът с бонбона 
(marshmallow test) се използва 

за изследване на способността за са-
моконтрол над желанията и отлага-
не на удоволствието при малки деца. 
Сега е приложен при деца на фермери 
от Камерун.

При сравнение между децата от Ка-
мерун и техните немски връстници, 
първите се справят по-добре и техни-
те връстници от немската средна кла-
са могат да им дишат праха. По-голям 
брой деца от Камерун успяват да усто-
ят на изкушението и да отложат удо-
волствието, в очакване на обещаното 
от изследователя.

Наука

Какво можем да научим 
от децата на африканските 
земеделци и теста с бонбона

Превод: Вероника Иванова; Източник: Science News
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От 76 изследвани 4-годишни деца, 53 
успяват да устоят на изкушението и 
да изчакат 10 минути без да изядат 
бонбона пред себе си, за да получат 
втори бонбон, споделя психологът 
Бетана Лам от Университета на Осна-
брюк, Германия.

Само 35 от общо 125 немски деца ус-
пяват да отложат удоволствието и да 
изчакат втора близалка или бонбон, 
без да ядат сладкото изкушение пред 
себе си.

Това е първото изследване, при което 
този тест се провежда с деца, които не 
са от западни държави. Според екипа, 
провел проучването, резултатите от 
него показват, че културните разли-
чия в отглеждането на децата могат 
драматично да променят начина, по 
който се развива самоконтролът.

Ozlem Ayduk от Калифорнийския уни-
верситет в Бъркли, споделя че роди-
телските практики във възпитанието 
и грижите за децата сред фермерите 
на Колумбия, допринасят за разви-
тието на способност за отлагане на 
удоволствието и самоконтрол над им-
пулсите им.

Проучванията от последните 50 го-
дини сред западни деца показват, че 
малка част от тях имат развита спо-
собност за отлагане на удоволствието 
и успяват да дочакат втората награда. 
Предположенията за това са свързани 
със западния стил на възпитание, кое-
то иска от децата да бъдат независи-
ми и да изразяват веднага своите чув-
ства, което е предизвикателство пред 
развитието на самоконтрола, смята 

Лам. Екипът на д-р Лам предполага, че 
отлагането на удоволствието предиз-
виква фрустращото чувство на безси-
лие.

Проведеното изследване е част от 
дългосрочно проучване на културни-
те различията в паметта и ученето. 
Изследването включва три теста през 
първата година от живота на детето, 
а след това на 3 и 4-годишна възраст. 
Единствено четиригодишните правят 
теста с бонбона.

Шейсет и три 9-месечни бебета от Гер-
мания са заснети как играят с майки-
те си. Тези, чиито майки били по-сниз-
ходителни и даващи голяма свобода 
на избора на детето, на четири години 
не били склонни да изчакат награда-
та. Този резултат е в подкрепа на за-
щитниците на „авторитетното роди-
телство”, което дава свобода на децата 
в определени граници и поставя ясни 
правила, насърчава развитието на са-
моконтрол и умение за отлагане на 
удоволствието при децата, като това 
дава резултат и в по-високия акаде-
мичен и социален успех на тези деца. 
(SN: 8/19/89, стр. 117). Немските деца, 
които се справят успешно с теста, ус-
пяват да отложат и да изчакат втората 
награда , имат майки, които прилагат 
авторитетен родителски стил, казва 
Лам.

Майките на децата от настоящото 
проучване в Камерун, възпитават де-
цата си в традиционни ценности, уме-
ние да контролират и регулират емо-
циите си, да уважават възрастните 
хора. На видеозаписите на петдесет и 
седемте 9-месечни бебета от Камерун, 
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играещи с майките си, се вижда, че по-
следните взимат водеща роля на авто-
ритет пред децата. Уменията за само-
контрол на тези деца са подкрепени и 
се дължат на поведението на техните 
майки.

Децата показват културни различия 
по време на проучването. Немските 
деца се опитват да отвлекат внима-
нието си като пеят, въртят се, говорят, 
излизат от стаята. Децата от Камерун, 
проявяват по-малко емоции и остават 
по-малко подвижни в очакване. Осем 
от тях дори заспиват на стола си.

Някои от западните деца, които имат 
вече опит с теста, използват техники, 
за да се справят с изкушението, дока-
то децата от изтока изглеждат естест-
вено спокойни и отпуснати, седнали 
на стола.

В резултат на авторитарния родител-
ски стил децата от изтока или изпит-
ват по-малко отрицателни емоции в 
ситуации, в които се изисква търпе-

ние и самоконтрол, или ги изразяват 
по различен начин от този на запад-
ните си връстници, смята изследова-
телката.

Остава отворен въпросът и за това 
дали децата наистина имат по-висок 
самоконтрол или са по-склонни да се 
подчинят на възрастен авторитет, до-
бавя Ayduk.

Антропологът Barry Hewlett от Ва-
шингтонския университет във Ванку-
вър, прави своите изводи върху проуч-
вани сравнително малки популации, 
живеещи в селскостопански райони. 
Той отбелязва, че в традиционно ло-
вуващите племена, се дава относи-
телно висока независимост на деца-
та, които се възприемат като равни с 
възрастните, родителите обикнове-
но не наказват децата си и децата са 
по-малко респектирани като цяло от 
по-възрастните авторитети. Все още 
деца от ловуващи племена не са били 
изследвани с бонбонения тест. 
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Две научни изследвания от-
криват, че възрастните се 
справят много добре с това да 

запомнят предварително посочена 
част от някаква информация, като 
в същото време игнорират всичко 
останало. Децата между 4 и 5 годи-
ни, за сметка на това, обръщат вни-
мание на цялата информация, дори 
когато са предупредени да се фоку-
сират върху част от нея, което им 
помага да забелязват неща, които 
възрастните пропускат, заради из-
бирателното си внимание. 

Изследването се провежда в Охайо от 
Владимир Слутски (Vladimir Sloutsky), 
професор по психология от Щатския 
университет на Охайо, и Даниел Пле-
банек (Daniel Plebanek), дипломирал 
се студент по психология от същия 
университет. Участват 35 възрастни 
и 34 деца между 4 и 5 години. Резул-
татите са публикувани в Psychological 
Science и според авторите имат важно 
приложение по отношение на това 
как образователната среда трябва да 
се приспособи към детското учене. 
“Понякога си мислим, че децата имат 

липси по отношение на много умения, 
в сравнение с възрастните. Обаче тези 
липси често се превръщат в предим-
ство”, казва Слутски. „Това открихме в 
изследването си. Децата са изключи-
телно любопитни и изучават всичко, 
което означава, че вниманието им е 
разсеяно, дори когато са предупреде-
ни да се фокусират. Това може да бъде 
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дори полезно понякога.“ 

По време на първия етап, на участни-
ците се показва компютърен екран с 
две форми – червена и зелена, насло-
жени една върху друга. Възрастните 
и децата са предварително предупре-
дени, че трябва да обръщат внимание 
на една от формите с определен цвят 
(например – на червената). Формите 
се сменят с други, като от участници-
те се изисква да кажат дали новите 
форми са същите като предишните. 
Вариантите са различни – понякога 
формите са абсолютно същите, друг 
път има разлика в приоритетната 
форма (тази, на която участниците 
трябва да обърнат внимание), а се 
срещат и случаи, при които разликата 
е в неприоритетната форма, въпреки 
че от участниците не се очаква да се 
фокусират върху нея. 

Възрастните се справят по-добре от 
децата, когато става въпрос да откри-
ят разликата в приоритетната фор-
ма, забелязвайки 94% от случаите, в 
сравнение с 86% при децата. Но що 
се отнася до неприоритетната форма, 
децата намират промяната в 77% от 
случаите, в сравнение с 63% при въз-
растните. 
„Открихме, че децата обръщат внима-
ние и на формите, които не са им посо-
чени“, казва Слутски. „Възрастните, от 
друга страна, се фокусират единстве-
но върху това, което им е казано.“
По време на втория етап от изследва-
нето, участниците виждат картини с 
измислени същества, които притежа-
ват различни характеристики – имат 
„Х“ или „О“ върху тялото си, светкави-
ца или пухкаво топче на върховете на 
опашките си. От участниците се изис-
ква да намерят определен белег, като 
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например „Х“ на тялото сред „О“-та. Не 
им е казано нищо за другите характе-
ристики. По този начин вниманието 
им е привлечено към „Х“ и „О“, а не към 
другите белези. Както децата, така и 
възрастните откриват знака „Х“, като 
възрастните са дори по-внимателни 
от децата.   
Обаче става ясно, че има голяма разли-
ка в това, което участниците помнят, 
когато по-късно характеристиките се 
появяват в нови картинки. Възраст-
ните и децата помнят еднакво харак-
теристиките, които са били помолени 
да наблюдават, но що се отнася до ос-
таналите, като например опашките, 
децата са много по-внимателни (72% 
срещу 59%).
„Основното е, че децата не фокуси-
рат вниманието си толкова добре, 
колкото възрастните, дори когато 
ги помолиш“, казва Слутски. „Обаче 
така забелязват и запомнят повече.“ 
Професорът по психология вярва, че 
възрастните биха се справили добре 
в това да забелязват и запомнят иг-
норираната информация, ако им е ка-
зано да обръщат внимание на всичко. 
Обаче способността им да се фокуси-
рат си има цена – пропускат това, вър-
ху което не са насочили вниманието 

си.
„Способността да фокусират внима-
нието си е това, което позволява на 
възрастните да присъстват на срещи 
по два часа и да участват в дълги раз-
говори, като игнорират онова, което 
ги разсейва“, казва той. „Обаче разпи-
ляното внимание на децата им помага 
да учат по-интензивно в нова и непо-
зната среда, като поемат повече ин-
формация.“
Фактът, че децата не могат винаги да 
се справят добре със съсредоточаване-
то, също така показва необходимостта 
от създаване на правилна учебна сре-
да в класните стаи, казва ученият. 
„Децата поемат цялата информация, 
дори и тази, на която не ги учим. Ако 
имат много дразнители, те не могат 
да се концентрират. Трябва да сме на-
ясно с това и да оформим класните 
стаи, тетрадките и образователните 
материали така, че да помагат за успе-
ха на учениците.“
„Може би скучна класна стая и обик-
новена тетрадка в черно и бяло озна-
чават по-малко разсейване и повече 
успех в ученето“, заключава Слутски. 
 

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

37Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Българо-швейцарска програма за научен обмен (BSRP-Bulgarian-Swiss 
Research Programme).
Всички видеа: http://nauka.bg/tag/bulgarian-swiss/

Наука

ВИДЕО: Влияние на промените 
в земеползването и 
стопанисването на горите върху 
акумулацията на въглерод в 
планински екосистеми

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Българо-швейцарска програма за научен обмен 

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7/
http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

38 Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Когато космонавтите от мисия-
та Аполо на Луната комуники-
рали с контролния център на 

Земята, имало зaбележима времева 
разлика между изявление направено 
от лунната повърхност и незабавното 
му потвърждение от Хюстън. Паузата 
траела почти 3 секунди, или 10 пъти 
повече от бързината на човешката ре-
акция.
Какво мислите, че се е случвало? Отго-
ворът е лесен: пространство. Луната 
обикаля Земята на достатъчно голя-
мо разстояние, така че на светлината 
и радио вълните да са им нужни цели 
1.3 секунди за да достигнат до нас. При 
по-отдалечени изследователски цели 
закъснението се увеличава. Напри-
мер, на сигнал, идващ от Марс, биха 
му били нужни между 5 и 40 минути, 
зависещи от променящото се разстоя-
ние между двете планети.
„По време на мисиите Аполо, астрона-
втите са извършвали научни наблю-
дения предавайки това, което виждат 
обратно към учените на Земята. Те си 
сътрудничели относно важни реше-
ния и кои проби биха донесли мак-
симална научна стойност”, казва Кип 

Ходжис, професор в училището за из-
следване на Земята и Космоса на Ари-
зонския Щатски университет.
„Този метод проработил сравнител-
но добре за лунни експедиции, но за-
бавянето най-вероятно би намалило 
качеството и научната стойност на 
подобни сътрудничества при по-от-
далечени обекти като Марс“. Засега, 
отбелязва Ходжис, учените на Земята 
извършват своята работа на повърх-
ността на Марс с помощта на роботи-
зирани инструменти (Curiosity rover), 
но това е бавен процес.
„Въпреки че на сигналите, контроли-
ращи наблюденията и измерванията 
им отнема минути да достигнат до 
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Марс, една единствена изследовател-
ска задача, от командата до връщане-
то на данните, може да отнеме повече 
от ден“, казва той.
В юнското 21-во издание на списание-
то Science Robotics, Ходжис и сътруд-
ниците му Дан Лестър от „Exinetics“ и 
Робърт Андерсън от „Лабораторията 
за Реактивно Задвижване“ към НАСА, 
предлагат нов подход за научно про-
учване, което те наричат изследова-
телско теле-присъствие.

„Предвид факта, че науката е процес, 
при който възприятието управлява 
действието“, казва авторът, „комуни-
кационното забавяне между хората 
на Земята и обектите на проучване, са 
ограничаващи“.

Целта е тези забавяния да се намалят 
до продължителността на човешката 
реакция. Един от начините е учени 
астронавти да работят директно на 
повърхността на планетата, но при-
земяването на хора и опазването им е 
скъпа и опасна задача.
По-безопасен и евтин подход, според 
авторите, би било изследователската 
наука да използва теле-присъствие, 
стратегия широко разпространена 
дори в момента за дейности толкова 
деликатни и взискателни, колкото е и 
една операция.
„Теле-присъствието представлява 
хора управляващи роботизирани сис-
теми от разстояние, достатъчно близо, 
че времевата разлика между човешко-
то действие и реакцията на робота да 
е частица от секундата“, обяснява Хо-
джис.
Ако го приложим за проучването на 
Марс, това би означавало астронавти-

те да отидат в орбитата му, а не ди-
ректно на повърхността. От там вре-
мето за комуникиране би било такова, 
че един астронавт учен би могъл да 
оперира роботизиран заместител, из-
питвайки виртуално заобикалящата 
го среда, което ще му позволи да из-
вършва научни изследвания сякаш е 
на повърхността.
Освен това, хората в Марсианската ор-
бита биха могли да контролират ин-
струменти в реално време на различ-
ни локации на планетата. Също така, 
предотвратяването на зараза на Марс 
от земни патогени, дава на теле-при-
съствието предимства пред хората об-
лечени в космически костюми.

Докато авторите обясняват, че науч-
ното проучване, извършвано от хора 
директно на друга планета, е крайна-
та цел, изследователското теле-при-
съствие може да бъде важна нужната 
крачка към това.
„В момента наистина допринасяме за 
науката, използвайки роботика с дъл-
го времево забавяне, но бихме мог-
ли да надградим това и то значител-
но по-бързо с хора на повърхността“, 
обяснява Ходжис. „Изследователско-
то теле-присъствие би било рaзумен 
компромис, докато този ден дойде“.

Освен това, казва той, „Има важни на-
учни цели, изискващи човешко при-
съствие, но за жалост все още нямаме 
технологията за безопасно приземя-
ване на хора. Изследователското те-
ле-присъствие би увеличило значи-
телно броя на дестинациите, където 
човек може да прави невероятна нау-
ка.“
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България е на 53-то място в све-
та по брой научни публика-
ции – общо 64425. Данните са 

от SCImago Journal & Country Rank 
портала http://www.scimagojr.com/
countryrank.php – свободно достъпен 
научен портал, който включва научни 
индикатори за страните, разработен 
на основата на базата данни Scopus® 
(Elsevier B.V.). Класирането на отдел-
ните държави може да бъде срав-
нявано или анализирано и отделно. 
Включени са научните публикации за 
периода 1996 – 2016 г.

– По брой цитирани документи сме 
също на 53-то място в света или – 
62134 публикации общо
– По брой цитати сме на 50-то място, 
или общо 631952 цитата
– Имаме среден брой цитати на доку-
мент 9, 81
– По h-индекс сме на 51 място с h ин-
декс 205
– По самоцитирания сме на 51 място 
или общо 631952 документа.

Къде сме в сравнение със страните от 
Източна Европа?
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И тази година в България ще се 
проведе „Европейска нощ на 
учените“. За да направим съби-

тието още по-интересно, бихме иска-
ли да се допитаме до Вашето мнение. 
Молим Ви да отделите малко време и 
да попълните настоящия въпросник. 
Вашето участие е напълно анонимно 
и информацията от анкетата ще бъде 
използвана само в обобщен вид.

Вашето мнение е много важно за 
нас!

Предварително Ви благодарим!

Сдружение „Форум Демокрит“
democrit@gmail.com

Сдружение „Форум Наука“
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Няколко уводни думи
Непознатите българи ли? Че какви 
други българи има освен нас българи-
те – ще се запитате? Но я си помислете 
от следната гледна точка. Ние, бълга-
рите в България можем да се наречем 
дунавските българи (живеем близо до 
река Дунав). Оп-па-а-а-а – ще кажете – 
сетихме се за какви други българи ще 
ни говорите. Има едни, дето живеят 
покрай реките Волга и Кама – за тях 
ли ще става дума? Да, за тях – фиг. 1. 
Има и още българи, но тук ще ви раз-
кажем от нашата си гледна точка за 
историята и традициите на българи-
те, живеещи покрай горните две реки. 

Фиг. 1. Казанската шапка – днес 
може да бъде видяна в Москва (и ко-
пие в Казан). Смята се, че е била на-
правена в Казан. Няма единомислие 

около това, дали това е ханската ко-
рона на хана на Казанското ханство 
или е направена специално за Иван 
Грозни по случай завоюването на 

Разкази за социалната 
динамика

Разказ №3: Непознатите българи
Част 1: Българите в старите 
времена
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Казанското ханство. Шапката-коро-
на е образец на изкуството в Казан 
от 16-ти век. А какво общо има Ка-
зан и Казанското ханство с българи-
те ли? Четете надолу и ще разбере-
те.

И разказът започва така – имало ня-
кога в старите времена един голям 
суперетнос – старобългарският супе-
ретнос (какво е суперетнос надълго и 
нашироко обсъждахме в предните два 
разказа). Нека да видим какви са били 
характерните особености на този су-
перетнос и след това ще видим как са 
се развивали нещата при тази част от 
суперетноса, която е отишла да живее 
по поречието на река Волга. А станало 
това около 670 г. след смъртта на хан 
Кубрат и предводител на тези бълга-
ри бил хан Котраг (Кодра-батор), вто-
рият син на хан Кубрат – фиг. 2.

Фиг. 2. Хан Котраг.

И тъй, както си му е редът, за да раз-

берем българския етнос, трябва да 
отидем там, където той се е форми-
рал и да видим как старите българи 
са усвоявали биохимичната енергия 
от околната среда и каква култура и 
традиции са имали. Това е тема огро-
мна и детайлите ще оставим (поне за-
сега) на историците. Тук ще започнем 
с религията и митологията на старите 
българи.  Като се върнем далеко назад 
във времената и в китайските източ-
ници, ще видим, че на северозапад от 
тях от древни времена живеели наро-
ди, които китайците наричали белите 
варвари (хун ну). Част от тези народи 
били по някое време (около 520 г.) обе-
динени от огромен хаганат, простирал 
се от Сибир и днешна Монголия, та чак 
до Каспийско и Черно море – фиг. 3.

Фиг. 3. Тюркският хаганат (хагана-
тът на небесните тюрки) – около 
600 г. Хаганатът е основан през 552 
г. от хан Бумън от рода Ашина. Ро-
дът Ашина бил основният род, от 
който по-късно произлизали хазар-
ските хагани. Имало и конкурентен 
род. Името на този конкурентен род 
било Дуло. Ако ви се струва позна-
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то, не е случайно. За ваше сведение, 
родът Дуло е много познат и на ун-
гарците. Но това е друга история. 
Та,  вижда се, че Чингиз хан е имал 
предшественици 600 години по-ра-
но що се отнася до основаването на 
огромна държава. С която импера-
торът на Източната Римска импе-
рия трябвало много да внимава. И 
по западните граници на този хага-
нат по онова време (към шестотна-
та година) били българските племе-
на. А как стигнали дотам, е отделна 
и много интересна история. 

В 603 г. огромният хаганат се раз-
паднал на западнотюркси хаганат и 
източнотюркски хаганат. Българите, 
както може да се досетите, се оказа-
ли по западната граница на западно-
тюркския хаганат. А в хаганата се по-
кланяли на два вида свръхестествени 
сили – фиг. 4. 

 Фиг. 4. Идол от времената на хага-
ната на небесните тюрки.

Единият вид сили били свързани с 
персонифицираната Вселена, често 
представяна чрез златен идол, заемал 
централно място в религиозните об-

реди, и на когото често били принася-
ни жертви. Другият вид сили били ду-
ховете и демоните. Та, както виждаме, 
по ония времена Тенгри (или Тангра) 
бил богът – Вселена. Космическият 
бог – Вселена бил тъй велик, че изоб-
що не забелязвал духовете и демони-
те. А пък духовете и демоните върше-
ли, каквото вършели, без да се бъркат 
в делата на великия космически бог и 
да засягат устоите на мирозданието. 
Белите варвари си имали върховни 
водачи – шанюйи или както е модерно 
да се казва днес – хандве. Ханът бил и 
върховен жрец. Считало се, че ханът е 
роден от Небето и Земята, а властта му 
е дадена от Слънцета и Луната. И като 
така, той два пъти на ден се покланял 
– сутрин на изгряващото Слънче, а ве-
чер – на Луната. А когато ханът уми-
рал, за него казвали, че преставал да 
вижда Слънцета и Луната. Е, нека да 
отбележим, че хановете и те си имали 
хан-началник и той се титулувал хаган 
(хан на хановете) – нещо като импера-
торите по Китай и по западните земи.

Белите варвари създавали държави и, 
както се казва, държавата била задъл-
жително условие за съществуване на 
съответния етнос. Те вярвали, че наро-
дът може да оцелее, само ако държава-
та му е силна и разрушаването на дър-
жавата било най-голямата трагедия 
(а легендарните тъпанари, които смя-
тали, че държавата може и да е слаба, 
били веднага пращани на оня свят. Но 
както е известно, този вид легендарна 
тъпанария е болест, която трудно се 
лекува). Та, основата на официалната 
идеология при ония народи и в ония 
времена била почитането на своята 
държава и обезпечаването на нейното 
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съхраняване – това бил главният култ. 
И когато великата Вселенска сила за-
почнала да се персонифицира и да се 
асоциира с бог на име Тенгри (Тангра) 
– фиг. 5, то свещената държава се смя-
тала създадена по волята на великия 
бог Тенгри и поради това държавата 
трябвало да бъде вечна. И където и да 
отидели тези народи, с тях се движела 
и държавата им.

Фиг. 5. На великия бог Тенгри били 
наричани високите върхове. При-
мер – връх хан Тенгри в днешна 
Киргизия (7010 м).

Тенгри не бил единственият бог. Бо-
говете не били 7, както в GAME OF 
THRONES, ами били повече. Хайде да 
ви разкажем малко за тях. Та, светът, 
според онези стари народи, се състоял 
от три слоя – горен, среден и подземен 
(да не се чудите, откъде идват истори-
ите за горната земя, средната земя и 
долната земя от Властелина на пръс-
тените например. Я чакайте – не сме 
ви разказали още за дървото на живо-
та. Ама и това ли оттам идва! – ще се 
учудите! Оттам, оттам идва.  Но чакай-
те да стигнем до драконите и вълци-
те).

Тенгри, както си му е редът, бил богът 
на горната земя и главният бог (на тоя 
старите гърци му викали Зевс, което 
много прилича на името на индий-
ския бог Дейвос, ама нейсе, казват, че 
гърците дошли някога в Европа от-
към Индия). Тенгри бил създал всички 
други богове и заедно с тях управля-
вал света. Тенгри определял съдбата 
на всеки човек, той и отреждал, колко 
живот му се отпуска на човека.  И като 
така, ханът се считал рожба на Тенгри, 
Тенгри го надарявал с ум и други спо-
собности и го подарявал на народа. 
И който се противопоставял на хана, 
се противопоставял на Тенгри и това 
била много греховно нещо, заслужава-
що голямо наказание. Тенгри, богът на 
небето, бил неотделим от самото небе, 
затова всичко по небето било обект на 
поклонение, а пък Тенгри бил много 
повече и от Слънцето, и от Луната, и 
от звездите. Тенгри бил необятният 
дух – Вселена. Та както ви го описваме, 
то си било почти монотеизъм.
Почти, защото Тенгри си имал жена 
– богинята Умай – фиг. 6, която за-
криляла новородените и войниците. 
Умай била олицетворението на живо-
та и често я изобразявали със стрела и 
лък. Още имало и бог на любовта към 
родната страна и родната земя. Този 
бог управлявал средната земя и се на-
ричал бог на земята и водата (Удук-
Ийр-Суб). Удук олицетворявал Роди-
ната и бил връзката между хората и 
Тенгри. Считало се, че този бог живее 
в свещена планина и затова всеки от 
онези народи си имал свещена плани-
на, в която почитал бога на Родината 
(и държавата). И тежко им на родо-
отстъпниците – да не почиташ Удук, 
означава да разгневиш Тенгри и не се 
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надявай Умай да те спаси от наказа-
нието – смърт. 

Фигура 6. Старобългарската богиня 
Умай.

Удук Ийр Суб бил и бог на водата и 
онези стари народи особено почита-
ли реките, които те възприемали като 
пътища към небесата. Имало си ден в 
годината, в който всички се събирали 
на брега на определена река и прина-
сяли дар на бог Удук. И това ставало 
между 5 и 10 юни на всяка година – 
фиг. 7. 

 Фиг. 7. Старобългарски календар. 
А на фиг. 8 можете да видите и ста-
рояпонския календар. Може да се 
опитате и да търсите разлики меж-
ду двата календара.

Фигура 8. Старояпонски календар. 
Като намерите разликите със старо-
българския календар от фиг. 7, ето 
ви и една интересна информация: 
Кодът за нападението на японските 
самолетоносачи над Пърл Харбър 
през 1941 г бил: “Тора, тора, тора” 
– тоест три пъти името на едно жи-
вотно. Я намерете на календара, за 
кое животно иде реч? Намерихте ли 
го? Браво, вече знаете една японска 
дума повече. 

Освен водата, древните народи почи-
тали и огъня и го считали за средство 
за очистване.  Чуждите пратеници 
трябвало да преминат през пламъци-
те на огън, за де се очистят духовно, 
преди да бъдат допуснати при хана. 
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Огънят прогонвал злите духове.
И накрая стигнахме до долната земя, 
която се управлявала от страшния 
бог Ерклиг, фиг. 9. Той пращал вести-
телите на смъртта да взимат душа-
та на умиращия и ако умрелият бил 
грешник, го подлагал на мъчения в 
царството си. Той имал навика и да 
краде хански дъщери и да си ги носи 
в подземното царство (та де не се чу-
дите откъде са тия истории за ада, за 
Хадес и затова как Хадес се сдобил със 
съпруга. Май първоначалният вари-
ант на тези истории никак не е дре-
вногръцки патент). 
Онези древни народи издигали в култ 
миналото си – иначе казано – почитали 
историята си. Там нямало, ама никак 
нямало безродници чуждопоклонни-
ци, с каквито са пълни нашите земи. 
Хановете били особено почитани, но 
то е ясно – те били свързани с вели-
кия бог Тенгри и два пъти годишно му 
правели пищни жертвоприношения. 
Имало и култ към легендарни живот-
ни. А пък мъжете от аристокрацията 
били кръщавани с имена на легендар-
ни или реални, но хищни животни – да 
речем Барс (та да не се чудите как се е 
казвал княз Борис Покръстител, пре-
ди да стане Борис-Михаил). Култът 
към животните бил свързан с една ле-
генда, че когато в древна битка цели-
ят хански род бил изтребен, оставили 
живо само едно момче, на което обаче 
отрязали едната ръка и единия крак и 
го захвърлили в гората. Там го наме-
рила една (ха, познайте, де!)…, е как 
не можете да познаете, една вълчица 
го намерила и го откърмила. Ама ще 
кажете и това за вълчицата ли оттам 
идва… Оттам, оттам идва, ама има и 
още. Та, враговете съжалили, че ос-

тавили момчето живо и се върнали и 
го убили. Вълчицата обаче избягала, 
скрила се в долина, оградена от пла-
нини и родила 10 броя синове, от един 
от които произлезли и старите бълга-
ри. Тъй, че в старите времена вълци-
те били на почит, а де се казваш Въл-
чо било въпрос на чест и трябвало да 
си аристократ. Та на старобългарски 
вълк било Курт (и като се замислите 
малко, ще стигнете и до Кубрат, кого-
то наричали и Курт, та ще разберете 
какво е означавало името на този сла-
вен български владетел). Още имало 
и култ към небесния вълк (това май е 
къде по-интересно от вълците в GAME 
OF THRONES, нали). А пък това с доли-
ната, оградена от планини, може и да 
ни насочва към мястото, където се е 
оформил първият български етнос.
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 Фиг. 9. Богът на подземното царство 
Ерклиг. Е, не бил красавец, но тя и 
работата му не била красива – упра-
влявал умрелите хора и животни в 
долната земя. И пооткрадвал по ня-
коя ханска дъщеря.

Я още малко за небесния вълк от фиг. 
10. Та, божественият небесен вълк бил 
предводител на войските, постигащи 
победа (победил си, значи Велики-
ят небесен вълк е бил с тебе) и още 
имал интересни свойства – можел да 
става на светлинен лъч и в тази фор-
ма да допринася за забременяването 
на отбрани дами (ако това ви прили-
ча на историята за Дева Мария, хич не 
ще да е случайно). Обаче историята с 
митологичните вълци не свършва до-
тук. Имаме и легендата за Белия вълк, 
който спасил конния народ, заблудил 
се в дълбоките гори и обкръжен от 
враговете. Белият вълк извел народа 
по тайни пътеки от обкръжението и 
взел този народ под своето покрови-
телство. Митичният Бял вълк можел 
да мени формата си и помагал на ге-
роите и превръщал враговете им в 
каменни статуи. Белият вълк можел 
да става огромен по размер – 60 ме-
тра дължина по днешните мерки. Той 
бил водачът на вълците и под него-
вия контрол били множество духове, 
включително и зли духове. Предани-
ята гласели, че ако през зимата се чуе 
вой на стар вълк (козината на старите 
вълци често била светла в районите, 
населявани от волжските българи), то 
годината ще е спокойна.

Освен култ към вълка, имало и култ 
към кучето. При някои от народите 
на север и на запад от Китай се носела 

легендата, че произходът им започва 
от митичното Червено куче – фиг. 11. 
Почитани били бикът и глиганът, като 
глиганите се считали особено подхо-
дящи за принасяне на жертви на Тен-
гри.

Фиг. 10. Великият небесен вълк – 
предводителят на победоносните 
армии.

Фиг. 11. Култът към кучето бил раз-
пространен не само у старите бъл-
гари, но и у германските и финските 
племена.
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И тъй годините минавали. Огромният 
хаганат, формирал се на север и на за-
пад от Китай и простирал се от Сибир 
и днешна Монголия чак до Черно море 
се променял. Войни кипели в хаганата 
– фиг. 12.

Фиг. 12. Тюркски войн от времената 
на хаганата на небесните тюрки.

Старите българи били по западната 
граница на западния хаганат, а по на 
изток от тях били хазарите. Тенгри 
(Тангра) бил върховният бог, почита-
ли се и богът на земята и водата, богът 
на пътищата. Тангра, великият бог, 
създал небето и земята, бил почитан 
с пищни жертвоприношения, на които 
се принасяли в жертва бикове, коне и 
глигани. В 6-7 век  представата за Тан-
гра била като за мъжко божество, чи-
ито атрибути били небето, слънцето, 
конят, орелът – фиг. 13. 

Амулети на Тангра, изобразен като 

слънце, могат да се видят по много 
музеи и особено разпространени били 
те при хазарите. Слънцето даже било 
гербът на Хазария. При българите ре-
лигията се монотеизирала бързо. Тен-
гри вече бил изобразяван с антропо-
морфни черти и наричан хан на небето 
(Тенгрихан). И сега внимателно – нали 
се сещате за митологията на викинги-
те, където имало дърво на живота – 
Йогдрасил. Дърво на живота имало и 
в митологията на прабългарите – фиг. 
14. Дървото на живота, представяно 
често като могъщ дъб, било считано 
за връзката на средната земя с Тенгри 
и било почитано като самия Тенгри.  
Затова при старите български пле-
мена винаги имало свещено дърво, 
наричано майката на всички дървета 
и около това дърво се изпълнявали 
всички обреди, свързани с почитане-
то на Тангра. Тангра и свещеното дър-
во били символ на благополучието и 
безопасността на страната. Свещено-
то дърво пазело от суша, изцелявало 
болни и охранявало растенията и зе-
мята. Било абсолютно забранено да се 
откъсва дори и листенце от свещено-
то дърво.

Фиг. 13. Тенгри (Тангра) изобразя-
ван в човешка форма и като слънце.
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 Фиг. 14. Дървото на живота, свърз-
ващо горната, средната и долната 
земя.

А старите българи строили. И то не 
само от дърво. Имало каменни храмо-
ве на бога на небето, слънцето и огъ-
ня Тангра, представляващи вписани 
един в друг квадрати. Квадрати, за-
щото средният свят в представите на 
старите българи бил квадрат. А вре-
мето летяло. Хазарите били по-мно-
гобройни и успели да изтласкат ста-
рите българи на запад – фиг. 15. Така 
била създадена дунавската България, 
а Аспарух спрял хазарите с цената на 
живота си. Така дунавската България 
не била покорена от хазарите, но част 
от българите останали в пределите на 
хазарския хаганат. Хазарската доми-

нация продължила около 150 години – 
до началото на 10-век, когато войски-
те на хазарския хаган били разбити от 
българския хан Алмиш около 922 г., а 
през 964 г. руските князе нанесли ре-
шителното поражение на хазарския 
хаганат. Та, за българите на хан Кот-
раг ще продължи и нашият разказ. И 
той е свързан с опитите на монотеис-
тичните религии да усилят влияние-
то си в хазарския хаганат, а съседните 
империи – източната Римска империя 
и халифатът започнали да използват 
религията в опитите си да поставят 
в политическо подчинение хазарския 
хаганат. 
За разлика от горните две империи, 
в хазарския хаганат имало по-голяма 
свобода на вероизповеданията (либе-
рализъм демек, което хич не се отра-
зило добре на хаганата). Религията, 
основана на бог Тенгри, била доста 
монотеистична, а чуждите религии за-
почнали да проникват в хаганата през 
търговските пътища. В столицата на 
Хазария по едно време имало 7 съдии 
– двама за християните, двама за мю-
сюлманите, двама за юдеите и един 
– за почитателите на Тенгри (един, 
защото върховен съдник бил и сами-
ят хан). Християнството прониквало в 
хаганата през Кавказ и чрез Източна-
та Римска империя. Но то не успяло да 
стане официална държавна религия. 
Християнството било изповядвано 
предимно от богатите хазари и бога-
тите българи в хазарските градове. 
Народът по селата си почитал Тенгри. 
Това не било проблем. При една среща 
между делегация от Константинопол 
и хазарския хан, ханът отбелязал, че 
тенгрианството и християнството са 
си направо едни и същи с малката раз-

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

51Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

лика, че едните вярват в единия бог 
Тенгри, а другите – в Светата Троица. 
Ханът обаче предпочитал да се покла-
ня на бог Тенгри. Така отговарял ха-
зарският хан и на пратениците на ха-
лифите – Тенгри бил за предпочитане 
пред Аллах. 

Фиг. 15. Хазарите.

Интересното станало, когато битка-
та за официална религия в хазарския 
хаганат била спечелена от... юдаизма. 
Евреите започнали масово да се засел-
ват в хазарския хаганат през 6-ти век, 
през 7-ми век големи групи евреи бя-
гат в хаганата от ислямската експан-
зия в Иран и в Двуречието. Юдаизмът 
в хаганата търпи изменения – това 
вече не е онзи ортодоксален юдаизъм, 
какъвто има в Йерусалим, той се на-
гажда към духа на местното населе-
ние. Затова хазарите започват да счи-
тат юдаизма за привлекателен и от 
620 година нататък хазарски родове 
започват постепенно да приемат юда-
изма. Ислямът се опитал да се наложи 
със сила – имало 30-годишна война 

между хазарския хаганат и Халифа-
та, завършила с победа на Халифата, 
който заставил хазарите да приемат 
исляма за официална религия. Това 
обаче не траяло дълго и след не много 
време хазарският хан Булан провъз-
гласил юдаизма за официална рели-
гия. Юдаизмът не се наложил веднага. 
Заминал си Булан, заминал си и синът 
му и чак при внука – хан Обади, към 
края на 8-ми век може да се счита, че 
юдаизмът се утвърдил като основна 
религия на хазарите. Но не и на бъл-
гарите в пределите на хазарския хага-
нат. Там Тенгри продължавал да бъде 
на почит. Но се търсила религия, коя-
то да помогне на волжските българи 
да отхвърлят хазарското господство. 
Явно нямало да бъде юдаизмът. Ос-
тавали християнството или ислямът. 
Към 922 г. християнските земи били 
далеч, а халифатът – доста по-близо. 
Част от волжските българи приели ис-
ляма, а други не. Днес едните живеят в 
Татарстан, а другите – в Чувашия, фиг. 
16.
Юдаизмът, обаче, не успял да изпъл-
ни докрай обединяващата си роля в 
Хазария. Първоночолно възприеман 
добре като контрапункт на исляма, с 
течение на времето юдаизмът се пре-
върнал в религия на горните слоеве 
на хазарското общество, а разпрос-
транението му сред широките народ-
ни слоеве не било толкова голямо. 
Така, висшата хазарска аристокрация, 
възприемайки юдейските вярвания, 
език и писменост, все повече се отда-
лечавала от народа, за който Тенгри 
си оставал върховния бог. Тенгри бил 
върховният бог и за някои влиятелни 
хазарски родове, които били прину-
дени да напуснат Хазария, потискани 
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от изповядващата юдаизъм по-голя-
ма част от хазарската аристокрация. 
И понеже тенгрианските родове не 
били малко, в края на краищата хазар-
ският хаганат бил толкова отслабен, 
че понесъл военни поражения и от 
волжските българи, и от русите и се 
разпаднал. 

 Фиг. 16. Чуваши. Шевиците не ви ли 
напомнят на нещо?

 Чакайте, ще кажете, стига сте 
хвалили армията на волжските бъл-
гари. Стига, сте я хвалили, бе? Там 
няма с какво да се гордеем. Че той и 
Аспарух е разбил хазарите. Тъй де, ама 
армията на волжските българи е раз-
бивала и армията на Чингиз хан. Ъ-ъ-
ъ-ъ-ъ-ъ!!!!??? - ще кажете, волжски-
те българи са разбивали армията на 
Чингиз хан!???? В коя битка, бе? В бит-
ката, останала в историята като Овча-

та битка. Стига, бе, ще кажете – не зна-
ехме. Ами тогава  млъкнете и четете 
надолу, ще стигнете и до 1223 година, 
и до Овчата битка.
Та, отслабването на хазарския хаганат 
било добре дошло за волжските бъл-
гари, населяващи големи области в 
Поволжието и Уралския регион. И до 
днес се смята, че културното нослед-
ство на племената в източната част на 
Европейската равнина, включително 
и неюдаистичното културно наслед-
ство на хазарите, преминало към вол-
жско-уралските български племена. В 
тези племена и след 7-ми век продъл-
жавала да живее вярата във великия 
бог Тенгри  и в дървото на живота, на 
клоните на което живеели и другите 
езически богове. Високите дървета и 
високите планини продължавали да 
се отъждествяват с бога Тенгри. Кло-
ните на свещените дървета не се пи-
пали, дори и да изсъхват, защото там 
живеели боговете. На особена почит 
била брезата. По подобие на дървото 
на живота, старите българи изготвяли 
и това, което днес наричаме родослов-
ни дървета. На почит било родослов-
ното дърво на ханския род. А дърво-
то на живота било изобразявано с 13 
клона и на тези клони живеели 13-те 
бога, като най-високият от тези клони 
бил запазен за Тенгри. Гърмът и мъл-
нията в представите на старите бълга-
ри възниквали вследствие на сблъсъ-
ка на добри и лоши духове (джинове). 
Самият бог на небето Тенгри се пред-
ставял като огромен исполин в бели 
дрехи, чиито крака били докосвали 
земята, а тялото му докосвало небето. 
На много амулети, небето и звездите 
били изобразявани в тялото на Тен-
гри. Та, това описание на Тенгри при 
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старите българи много наподобява 
описанието на титаните в гръцката 
митология. Старите българи вярвали, 
че цветът на Тенгри (Тангра) (синият 
цвят на небето) също имал магическа 
сила. Затова съществували и цветни 
амулети на Тенгри, които имали цвета 
на небето и били направени от особен 
камък със син цвят – лазурит, фиг. 17.

Фиг. 17. Съвременна реплика на син 
амулет на Тенгри.

Тези амулети се свързват със стари-
те българи. Такива има намерени в 
Казан и в Биляр. А най-старите сини 
амулети са намерени около река Том 
в Сибир. Това може да ни подскаже 
нещо от пътя на българските племе-
на. В това може и да няма нищо чудно. 
Вероятно в огромните сибирско-урал-
ски простори е имало топъл период, 
способствал за увеличаване на насе-
лението там. Последвалото застудя-
ване накарало част от племената да 
тръгнат на запад, а други останали. 
Застудяването, обаче, продължило и в 
лицата на останалите племена се фор-
мирали традиционните монголоидни 
черти, които им помагали да издържат 
на студа. Застудяването не спряло, а 

станало още по-силно и голяма част от 
тези останали племена слезли на юг, в 
днешен Китай. С течение на времето 
се формирала китайската държава, а 
всички народи на северозапад и на за-
пад от нея били наричани хун ну (тех-
ните черти на лицето се различавали 
повече или по-малко от китайските). 
Вероятно старобългарските племена 

са избрали пътя на запад, който ги е 
отвел към урало-прикаспийския реги-
он. Част от тази племена може  да са 
отишли в земите на днешен северен 
Афганистан и дори Иран. Други пле-
мена са били на север от древната Ар-
мения – затова има арменски писмени 
източници от 2-ри век, говорещи за 
земите на българите, от които става 
ясно, че е имало български племена 
на север от Армения доста преди 2-ри 
век. Движението на запад е продъл-
жило и до формирането на дунавската 
България, че може би и след това. От 
тази гледна точка може би е безсмис-
лено да се спори, къде са били ста-
рите българи – в Афганистан и Иран 
или на по на север. Отговорът е прос-
тичък – многобройните старобългар-
ски племена  вероятно са били и на 
двете места, като началната точка от 
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пътя им е била някъде в Сибир, къде-
то те са живели много отдавна в един 
по-топъл климат в обширните сибир-
ски равнини, гъстите гори (дървото 
на живота), големите реки (богът на 
земята и водата), високите планини и 
безкрайното сибирско небе (великият 
бог Тенгри). 
Великият бог Тенгри при старите бъл-
гари се свързвал и с огъня, и със Слън-
цето. Затова и в градовете и селищата 
на старите българи се намират множе-
ство предмети с орнаменти, изобра-
зяващи Слънцето. Такива орнаменти 
има и на старобългарските надгробни 
камъни. Небето се свързвало с водата 
посредством влагата. Влагата от водо-
емите отива към небето и пада оттам 
под формата на дъжд. Реките били на 
почит при старите българи на Кот-
раг. Те живеели по поречието на река 
Волга (Итил) и правили жертвоприно-
шенията си на жертвената река Джа-
ушир. Що се отнася до починалите, у 
старите българи съществувала вярата 
в задгробния свят, в съществуването 
на душата на човека след смъртта му 
и в участието на мъртвите във всеки-
дневния живот на живите. Смъртта се 
считала за обща мъка – в погребалния 
обряд участвало цялото село. Траурът 
на най-близките роднини продължа-
вал 2 години, а в дните след смъртта 
мъжете се събирали пред прага на по-
чиналия, издигали знаме и оплаквали 
починалия. Ако починалият бил мъж, 
той се погребвал заедно с част от  коня 
си. Да се погребва целият кон било го-
лям разкош, който се позволявал само 
на много заможните починали. Умре-
лите предци отивали при подземния 
бог Ерлик и там не им били нужни 
очи, нито пък трябвало да се грижат 

за външния си вид. Погребенията 
били охранявани от роднините и тази 
особеност получила отражение във 
фолклора, където например синове-
те ходели всяка нощ на гроба на баща 
си, а духът на бащата разговарял с тях 
и на прощаване давал на съответния 
син по един вълшебен предмет. 
 

Фиг. 18. Великият вълк пазител. Ви-
наги голям, но не винаги бял.

Интересно за погребенията у стари-
те българи било, че понякога те се 
извършвали и по дърветата и в това 
прозирал и култът към дървото на жи-
вота. Така били погребвани например 
особено умните и тези с голям ръст. За 
последните два вида хора се смятало, 
че са особено подходящи да служат на 
Тенгри, затова били погребвани в сан-
дък, който бил поставян високо в ко-
роната на дърво, за да са по-близо да 
Тенгри. А душата, според вярванията, 
можела да лети и затова по някои над-
гробни камъни тя била изобразявана 

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

55Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

като птица. 
Животните също били обожествява-
ни. Заедно с лъва, барса и тигъра, на 
голяма почит бил вълкът – фиг. 18, а 
също и кучето. Считало се, че година-
та на кучето по старобългарския ка-
лендар е година на голямо изобилие. 
Легендата гласи, че при основаването 
на град Казан, в основите на първата 
къща било принесено в жертва куче. 
Воят на кучето се считал за особено 
добро предзнаменование. На новоро-
деното често била обличана ризка, на-
ричана кучешка ризичка, която тряб-
вало да го пази от зли сили и зли очи. 
Та, в съзнанието на народа кучето се 
възприемало като защитник от зли 
духове и болести. 
На особена почит у старите българи 
бил барсът (снежният леопард) – фиг. 
19, който понякога бил изобразяван 
и с рога. Рогата се смятали за символ 
на избраност и на щастие. Считало се, 
че барсът бил предтеча на шаманите 

и на великите хора. Барс било името 
на княз Борис във времето преди при-
емането на християнството. Барсът 
започва да прониква в държавната 
символика на Волжска България през 
12-ти век, във времето, когато държа-
вата получава най-голямото си разви-
тие и се формира единната българска 
народност в тези земи. Тогава барсът 
се появява по държавните печати и на 
монетите и в предмонголския период, 
и в казанския период на българското 
ханство. Гербът на Волжска България 
с барс е описан и от руските царе, на-
пример в указа на цар Алексей Михай-
лович от 1666 г.

Фиг. 19. Барсът – едно от най-почи-
таните животни във Волжска Бъл-
гария. Образ на барс имало даже и 

на ханския печат.
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 Допълнителни сведения за старите 
българи могат да се намерят в тяхно-
то устно и поетично творчество. Вол-
жските българи вярвали в силата на 
думите и се опитвали да облекчат жи-
вота си със заклинания, които трябва-
ло да донесат дъжд или пък слънчево 
време. Било традицията договорите 
да се потвърждават с образни изказ-
вания и клетви. Особено интересно 
е присъствието на големите змии и 
драконите в народното творчество на 
старите българи. Големите змии оби-
тавали езерата и реките и не позволя-
вали на хората да пият вода, докато не 
им пренесат жертва, която обикнове-
но била млада девойка. Тази приказка 
отразявала реалната ситуация, когато 
българите в поволжието били подчи-
нени на хазарския хаган, който редов-
но опустошавал и грабил българските 
земи. Синът на българския хан бил 
взиман за заложник, а ако имало дъ-
щери, те били взимани за наложници 
на хазарския хаган. Отсъствието на на-
следник било проблем за българските 
ханове, тъй като можело да доведе до 
борба за власт. Това било важен фак-
тор и за приемането на исляма от вол-
жските българи. Обръщането на хан 
Алмиш към халифа в Багдад дало в 
ръцете му идеологическото оръжие 
ислям срещу изповядващата юдей-
ството върхушка в хазарския хаганат. 
Халифатът изпратил и архитекти, 
които проектирали крепости, за да мо-
гат волжските българи да защитават 
по-ефективно земите си от набезите 
на хазарите. Постепенно хазарите за-
почнали да търпят отначало малки, а 
по-късно и по-големи поражения от 
българската армия. Алмиш останал в 
историята като основател на единна-

та държава на волжските българи. 
В старобългарските приказки се го-
ворело и за великани, наречени алпи. 
Интересно е, че съществуват сведе-
ния за съществуването на хора с мно-
го висок ръст във Волжска България.  
Българинът Текин разказвал за таки-
ва хора на секретаря на мисията на 
багдадския халиф ибн Фадлан. Ибн 
Фадлан даже успял да види огромния 
скелет на този алп, за който му раз-
казвали и за който се говорело, че 
приживе имал огромна сила и свръх-
естествени способности. Арабските 
летописци описват българските вели-
кани и двеста години по-късно – шле-
мът на тези великани бил колкото 
котел, а оръжието им било боздуган с 
дръжка от дъбово дърво. Обикновен 
войник никак не можел да повдигне 
тези боздугани, а великаните ги вър-
тели като детски играчки при това 
с едната си ръка. Друг арабски лето-
писец пише, че в 1135 година видял 
в град Болгар великан на име Данко, 
който бил висок повече от 7 лакти и 
бил толкова силен, че носел кон под 
мишницата си тъй както обикновени-
ят човек носи малко агънце. И понеже 
нямало талкова голяма баня, в която 
да ходи, му построили специална баня 
с огромна врата, в която можел да вли-
за без да се навежда много. Въпреки 
огромния си ръст и сила, великанът 
бил добродушен и винаги поздравя-
вал арабския пътешественик, когато 
двамата се срещали, въпреки че гла-
вата на арабина не стигала и до пояса 
на Данко. Великаните алпи с тяхната 
огромна сила водели битки със злите 
сили и извършвали чутовни подвизи 
в старобългарските приказки, особе-
но биейки се с драконите – защо пък 
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дракони, ще попитате. Е, Китай не бил 
далеч, а пък в съзнанието на обикно-
вените волжски българи Хазария би-
тувала като страната на дракона (на 
злия дракон). Така че каква по-хубава 
приказка от това, могъщият великан 
да срази злия дракон и да му отсече 
всичките 12 (или пък 24) глави. Да, 
драконите в старите български при-
казки имали по толкава глави и това 
си имало основание – бройната сис-
тема била дванадесетична. Предани-
ята разказвали, че конници-великани 
помогнали и на хан Алмиш да разбие 
войската на хазарите, които тръгнали 
да наказват българите за самоволния 
им акт на приемане на исляма. 

Фиг. 20. Сграда в град Болгар. Виж-
дат се квадратните форми, харак-
терни за старобългарската архитек-
тура.

Старобългарските легенди отразява-
ли и единството на държавата и наро-
да. Кой не знае легендата за умиращия 
хан Кубрат, който събрал синовете си 
и им показал чрез един сноп пръчки, 
че по-добре е да живеят заедно, от-
колкото да се разделят. Друга легенда 
давала информация за произхода на 

българите. Според нея, синът на Ной 
Яфет имал трима сина – Гази, Тюрк и 
Алп. Подстрекавани от Дявола, Гази и 
Тюрк започнали война и Тюрк побе-
дил Гази. След войната Тюрк и Алп се 
заселили в далечна хладна страна по 
поречието на голяма река. Земята там 
била блатиста, а горите били огромни. 
Когато Алп се разхождал из тези земи, 
от време на време се изтръсквал калта 
от ботушите и се появявали огромни 
хълмове. Веднъж Алп толкова се от-
далечил от далечната северна страна, 
че се загубил и не можел да се върне 
при брат си Тюрк. Алп стигнал до бре-
говете на друга голяма река, която на-
рекъл Итил (Волга). На бреговете на 
тази река живеели други хора, които 
обаче разбирали езика на Алп.  Алп 
се оженил за местна девойка. Родили 
му се двама сина, които той кръстил 
Болгар и Буртас. Синовете му основа-
ли два града, на които дали имената 
си – фиг. 20. Населението на градо-
вете Болгар и Буртас бързо растяло 
и се появили два родствени народа 
– българите и буртасите. Интересно 
е, че буртаските племена се спомена-
ват в историческите източници като 
племена, обитаващи областта на юго-
запад от волжските българи. Посте-
пенно буртасите били интегрирани и 
асимилирани във Волжска България. 
Интересно било, че имало и жени ве-
ликани, които не отстъпвали по сила 
на мъжете. Жени често управлявали 
области от ханствата, че и цели хан-
ства. Арабските летописци силно се 
удивлявали, че във Волжска България 
жените се къпели заедно с мъжете, а 
по закон жената на хан Амлиш седяла 
на трон редом до мъжа си. Жените, на-
вършили пълнолетие имали правото 
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сами да си изберат съпруг – нещо не-
мислимо за ортодоксалния централно 
и южноазиатски ислям. Но и ислямът 
във Волжска България си имал осо-
бености. Ханските жени във Волжска 
България даже имали правото да изда-
ват заповеди за сечене на монети и да 
издават грамоти. Българските хано-
ве се съветвали с жените си и жената 
на хана имала политическа власт, не-
мислима за арабските ханъми. Имало 
легенди, като тази за смело сражава-
щите се срещу монголите 12 девойки, 
които били пленени и заровени живи. 
Девойките се превърнали в 12 звезди 
и се възнесли на небето. Съществува 
прекрасна легенда за основаването на 
град Казан – фиг. 21. 

 Фиг. 21. Град Казан в старите 
времена.

Когато Тамерлан превзел град Болгар, 
целият хански род бил избит с изклю-
чение на двама от ханските синове, 
които били пленени и на малката дъ-
щеря на хана, която била най-краси-
вата и умната девойка в цялата дър-
жава. Спасявайки се от пожара, тя се 
качила на покрива на горящия хански 
дворец. Като видял красотата ѝ, Та-

мерлан заповядал веднага да угасят 
пожара, след което предложил на де-
войката да стане главната му жена. 
Тя отвърнала, че по-скоро ще умре, 
отколкото да стане жена на врага. 
Тамерлан се разсърдил, довел двама-
та ѝ братя и казал, че ако не му стане 
жена, ще убие ханските синове пред 
очите на сестра им. Девойката отвър-
нала, че първо иска да види как Та-
мерлан освобождава братята ѝ и им 
дава най-бързите коне и тогава ще му 
стане жена. Тамерлан лично подбрал 
най-бързите коне и ги дал на хански-
те синове, които се метнали на тях и 
изчезнали зад хоризонта. Като видяла 
това, девойката се качила на най-ви-
соката кула на ханския дворец и се 
хвърлила оттам. Тамерлан побеснял и 
наредил да намерят ханските синове 
и да ги убият. Но било късно. Двамата 
братя успели да се спасят и основали 
град Казан. Нека отбележим тук след-
ното – всъщност не Тамерлан превзел 
столицата на Волжска България. Това 
било дело на монголо-татарския хан 
Бату, но колкото и да е странно, името 
на завоевателя не се запазило в леген-
дите, а вместо това там намерил мяс-
то Тамерлан, който също водил война 
с волжските българи около 200 годи-
ни по-късно.
Впрочем, преходът от живота на сте-
пни пастири, отглеждащи коне, към 
уседналост в градове при българите 
в Поволжието се извършил в късния 
етап на периода, в който те били ва-
сални на хазарския хаганат и в начал-
ните десетилетия на съществуването 
на Волжска България. Тогава Волжска 
България се превърнала в страната 
на градовете и тази урбанизация на 
населението била доста повлияна от 
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разпространението на исляма. Гра-
дът Биляр-Болгар се считал за един от 
най-големите градове на света по оно-
ва време – фиг. 22.

Фиг. 22. Град Биляр. Интересно е, 
че първата столица на Волжска 
България била в Болгар, но после 
я пренесли в Биляр, защото облас-
тта на Болгар била често нападана 
от руски военни дружини. Когато 
Бату завоювал Волжска България и 
я превърнал в провинция Улис Бул-
гар на Златната Орда, той установил 
столицата си в Болгар. 

Преданията гласели, че той бил ос-
нован още по времената на Алпите – 
митичните времена, когато живели 
великаните и когато всичко било ог-
ромно – и змиите, и животните, и рас-
тенията. Великаните се биели с драко-

ните и отровните змии и основавали 
българските градове крепости покрай 
реките Волга и Кама. Градът столица 
на Волжска България се съпротивля-

вал героично срещу монголо-татар-
ските армии. Легендата разказва, че 
когато видели, че няма да могат да го 
превземат със сила, монголите при-
бегнали до хитрост – събрали хиляди 
гълъби, привързали за краката им го-
рящи пръчици и ги пуснали над града. 
Избухнал пожар, който отслабил за-
щитните съоръжения и така монголи-
те превзели града. 
Но защо монголите така яростно ата-
кували столицата на Волжска Бълга-
рия? Тук се крие историята за един-
ственото поражение на армията на 
Чингиз хан около двадесет години 
преди превземането на Болгар-Би-
ляр. В историята тази битка е остана-
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ла като Овчата битка от 1223 г. След 
успешни набези в Русия, разбиването 
на 80 000 руска войска и избиването 
на няколко руски князе, армията на 
Чингиз хан решава да се върне в земи-
те си, като мине през южните области 
на Волжска България. Българският 
хан  събира войската си и я посреща 
при завоя на река Самара. В битката 
монголската армия е обкръжена (само 
4000 войници успяват да избегнат об-
кръжението) и българската армия из-
бива или пленява всички останали. 
Броят на пленниците е огромен. За да 
спаси войниците си, Чингиз хан плаща 
на българския хан по един овен или 
овца за всеки пленен войник. Затова 
и битката е наречена Овчата битка. 
Знаехте ли това? Сигурно си предста-
вяте, че обидата от поражението била 
огромна. Чингиз хан, великият непо-
бедим владетел на света, е сразен от 
българската армия. Той така и не ус-
пява да отмъсти до смъртта си. Затова 
наследникът му Бату така стръвно и с 
огромна армия напада Волжска Бъл-
гария – първо, българските ханове са 
унизили Чингиз хан и второ, българ-
ската държава препречва пътя на мон-
голо-татарите към тучните пасища от 
другата страна на Волга. Волжска Бъл-
гария е завоювана и става провинция 
на Златната орда, но след разпадането 
на ордата започва вторият период на 
възход на Волжска България и тя бър-
зо възстановява силата си. 
Съвременната интерпретация на 
сказанията за града Биляр-Болгар 
е, че това били два различни града. 
По-древният от тях бил Биляр – сто-
лицата на Волжска България, изгоре-
на от армията на Бату. Болгар станал 
голям град по време на управлението 

на Волжска България от хановете на 
Златната Орда. Българи от столицата 
Биляр основали град Казан след изга-
рянето на Биляр от татаро-монголите. 
В Казан се премествали и много бъл-
гари от град Болгар. След разпадане-
то на Златната орда и когато станало 
ясно, че старата Волжска България 
няма да се  възроди в някогашните си 
предели, било образувано Казанското 
ханство, което се считало наследник 
на Волжска България и просъществу-
вало до 1552 (а според някои и до 1556 
г.), след което станало част от руското 
царство. А волжските българи са тясно 
свързани с народите на днешните ре-
публики Чувашия и Татарстан. И нищо 
чудно, че там има движения, които на-
стояват за преименуването на тези 
републики във Волжска България. Ду-
хът на старите българи на хан Котраг 
(вторият син на хан Кубрат) е жив. А 
днес Казан се нарича третата столица 
на Русия.

 Заключение
Хайде да спрем дотук. И както си му е 
редът, трябва да заключим нещо. А то 
е, че българската история е богата. И 
ние не знаем всичко за нея. Това, кое-
то научавате от този разказ, е че ста-
рите българи са обичали родната си 
земя и са боготворяли държавата си. 
Фолклорът и традициите им са били 
изключително богати. И по Дунав, и 
по Волга, и по Кама те са градили сил-
ни държави и докато са били един-
ни, тези държави са били могъщи. И 
са сразявали армиите на Никифор, 
Чингиз хан и кого ли още не. Думата 
болгар е била синоним на учен човек. 
Днес вие имате два пътя. Единият е 
да следвате пътя на предците си и да 
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знаете, че вие сте не по-малко способ-
ни от останалите. Другият е да слу-
шате жалките мултикултаци, които 
ви обвиняват и ще ви обвиняват за 
всичко, каквото се сетят, само за да 
могат да ви държат отслабени и раз-
единени, да унищожат националното 
ви съзнание и да ви грабят, слугувай-
ки на чужди господари. Българино, 
знай своя род и език и не слушай му-
лтикултаците. Какво от това, че Ха-
зария е била много либерална? Няма 
я нито Хазария, нито хазарите. А виж 
тези, които не са забравили, че няко-
га освен Тенгри, са почитали и силна-
та държава, още ги има и ще ги има. В 
следващата част на този разказ ще ви 
разкажем още за волжските българи – 
за тяхната писменост и просвещение, 

за връзките им с исляма и за техните 
научни знания (да, там се е развивала 
и науката и тия, които са разгромили 
армията на Чингиз хан са я считали за 
много важна, за разлика от днешните 
тукашни „елити“, които отричат на-
уката и гонят учените, поради което 
държавата е страшно слаба, а армията 
е такава, че нищо не е в състояние да 
разгроми, а ако не дай си Боже стане 
нещо, „елитите“ ще могат единствено 
да леят сополи пред портите на НАТО, 
докато противниците създават факти, 
както се казва на дипломатически 
език). А сега ви пожелаваме приятни 
следващи занимания, надяваме се, да 
сте научили нещо ново от този разказ 
и ви обещаваме още интересни неща в 
продължението му. 
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Надали някой от вас си е задавал 
въпроса, какво би се случило, 
ако две идеално проводящи1, 

електрически и магнитно неутрални, 
паралелно разположени една спрямо 
друга метални пластинки се поста-

1 Спрямо съвременните разбирания, 
идеалните проводници са идеализирани 
вещества отразяващи всички електромагнитни 
вълни (с произволна честота).

вят на малко отстояние (от порядъка 
на 10 нанометра или големината на 
най-малкия комерсиално произвеж-
дан транзистор в момента) във ва-
куум? Естественият отговор е: нищо 
специално не се случва! Така са раз-
съждавали, и най-вероятно са смята-
ли подобен тип въпроси за абсурдни, 
учените от средата на 18. до средата 
на 20. век, разполагайки с познани-
ята, предоставени им единствено от 
класическата електродинамика. Не-
щата се променят през 1948 г., когато 
холандският физик Хендрик Казимир 
(H. Casimir) публикува една кратка 
статия, която преобръща представите 
ни за ефектите, които могат да въз-
никнат в микро и нано мащаби, а и не 
само.
За да разберем как се стига до този мо-
мент в развитието на науката и какви 
последствия произтичат от него, се 
връщаме още по-назад във времето до 
епохата на Ренесанса. Този период от 
развитието на човешката цивилиза-
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ция води със себе до освобождаване и 
усъвършенстване на научната мисъл, 
проявена на първо място в разработ-
ването на иновативни за времето си 
експериментални подходи в химията. 
Голяма част от тях са посветени на изу-
чаването на поведението на газовете. 
За първи път връзката между наляга-
нето P на газ затворен в съд с обем V, 
поставен при не променяща се темпе-
ратура T е получена от британските 
учени Ричард Таунли (R. Towneley) и 
Хенри Пауър (H. Power) на базата на 
техни експерименти започнали през 
1653 г. Въпреки че те не публикуват 
получените от тях резултати, послед-
ните са потвърдени при експеримен-
ти с въздух, проведени от английският 
физик и химик Робърт Бойл (R. Boyle), 
който излага установената зависи-
мост в публикация от 1662 г. В края на 
17. век идеята за атомния строеж на 
материята е все още непозната и Бойл 
си представя въздуха като съвкупност 
от частици (малки твърди сфери) в 
покой, които са свързани една с дру-
га посредством невидими пружин-
ки. Изминава повече от десетилетие, 
преди френският физик и свещеник 
Едме Мариот (E. Mariotte) да достиг-
не през 1676 г., независимо от Бойл, 
до същата връзка между налягането 
и обема. Математическата форма на, 
както е известен в наши дни, законът 
на Бойл-Мариот е PV=пост.
С нарастване на броя на изследова-
телите провеждащи експерименти с 
газове, нарастват и наблюдаваните 
ефекти и явления. През 1802 г. френ-
ският химик Йозеф Гей-Люсак (J. Gay-
Lussac) публикува своите експеримен-
тални наблюдения върху връзката 
между обема и температурата на газ, 

когато налягането остава постоянно. 
В тази своя публикация той посочва 
и по-ранното наблюдаване на тази за-
висимост описана в не публикуван ма-
териал от 1787 г. от френският физик 
и изобретател Жак Шарл (J. Charles). 
Така законът на Шарл (въпреки че за 
пръв път е математически формули-
ран от Гей-Люсак) гласи, че V/T=пост. 

Натрупаното познание за физично-
то и химично поведение на различни 
газове, води до друго важно откритие 
през 1811 г. от италианския учен Ло-
ренцо Авогадро (L. Avogadro). В своя-
та работа той прави хипотетичното 
предположение, че два различни об-
разеца газ [например водород (H) и 
хелий (He)], заемащи един и същ обем, 
и поставени при еднакви температу-
ра и налягане, съдържат един и същ 
брой N частици, т.е., V/n=пост., къде-
то n≡N⁄N_A  е количеството вещество 
газ, а N_A е т. нар. число на Авогадро2 .

На базата на тези три закона, през 
1834 г. френският физик и инженер 
Бенуа Клапейрон (B. Clapeyron) из-
вежда уравнението, описващо състоя-
нието3  на газ: PV=Nk_B T, където k_B е 
2  Числото на Авогадро определя броя 
градивни частици в 1 мол субстанция и се 
дефинира като броя на атомите, съдържащи се 
в точно 12 грама чист изотоп на въглерод-12 
(12С). Въпреки че самият Авогадро не 
предлага числена стойност за тази своя 
константа, той предполага, че това е едно 
много голямо число. Днес знаем, че в 1 мол 
от кое да е вещество се съдържат 〖10〖^23 
частици, колкото са звездите в участъка от 
Вселената, който сме успели да наблюдаваме, с 
най-мощните си телескопи.
3  Състоянието на една система, да речем 
проба от някакъв материал, се определя 
при задаване на стойностите на всички 
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константа, въведена от Лудвиг Болц-
ман (L. Boltzmann). Всички едноком-
понентни газове или смеси от такива, 
чието термодинамично равновесно4  
състояние се описва от това уравне-
ние, е прието да се наричат идеални 
газове.  
 
Въпреки че уравнението на Клапей-
рон описва добре поведението на газ 
при определени условия, като напри-
мер висока температура и ниска плът-
ност на газа, прилагането му за газове 
с голяма плътност, при ниска темпе-
ратура и/или високо налягане, както 
и при претърпяване на фазов преход5  
води до неточно резултати. В опит да 
обясни защо реалните газове не се 
подчиняват на закона за идеалния газ, 
холандският физик Йоханес ван дер 
Ваалс (J. van der Waals) предполага съ-
ществуването на сили на привличане 
между отделните молекули, изграж-
дащи газа (по това време въпросът за 
това какво представляват молекули-
те е бил горещо дискутиран), както и 
това, че те не би следвало да са точко-
ви обекти с някаква маса, а притежа-
ват определена структура и размер. 
На 14. юни 1873 г. ван дер Ваалс ус-
променливи, описващи тази система, като 
например температура, налягане, обем, 
количество вещество и т.н.
4  Една система се нарича равновесна 
в термодинамично отношение, когато тя 
е едновременно в топлинно, механично и 
химично равновесие, т.е. температурата, 
налягането и концентрацията на частиците 
(атоми или молекули) в отделни нейни точки 
не се променят с течение на времето.
5 Фазов преход наричаме всяка промяна 
на фазата на дадено вещество, като пример 
за такъв преход е промяната на агрегатното 
състояние, от течност в пара и от пара или 
течно в твърдо състояние.

пешно защитава своята докторска ди-
сертация, в която предлага уравнение, 
описващо еднакво добре поведението 
на веществата както в течно, така и в 
газообразно състояние: (P+a N2⁄V2 )
(V-bN)=NkB T. В това уравнение кон-
стантата a е свързана с взаимодейст-

вията между молекулите, по-специ-
ално тези, известни днес под общото 
наименование ван дер Ваалсови взаи-
модействия, а пък b с техния размер. 
Ван дер Ваалс показва още, че тези две 
състояния могат да преминават едно 
в друго чрез непрекъснат преход, т.е. 
не е необходимо да се добавя или от-
нема топлина (да се загряват или ох-
лаждат). 

 До началото на 20. век става ясно, 
че природата на междумолекулни-
те взаимодействия не е така проста, 
а единен закон за силата на взаимо-
действие [както например тези на 
Шарл дьо Кулон (C.-A. de Coulomb) в 
електростатиката или на Сър Исак 
Нютон (I. Newton) за гравитационно-
то взаимодействие] не може да бъде 
записан. През 1903 г. германският фи-
зик Густав Ми (G. Mie) предлага пър-
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вия по рода си потенциал на взаимо-
действие между две молекули. Идеята 
на получения израз е да описва как-
то електростатичното отблъскване 
[пропорционално на φ_мин (r_0⁄r)^x] 
на малки разстояния, така и ван дер 
Ваалсовото привличане [пропорцио-
нално на -φ_мин (r_0⁄r)^y] на големи. 
Тук с r е означено разстоянието меж-
ду частиците, φ_мин е стойността на 
потенциала в неговия минимум, r_0 
е разстоянието, на което този потен-
циал е нула, а x и y са произволни по-
ложителни числа, такива, че x>y.

В серия от публикации в периода 1920 
– 1922 г. холандските физици Уилям 
Кеезом (W. Keesom) и Петер Дебай (P. 
Debye) показват, че потенциалната 
енергия на привличане между две мо-
лекули с постоянни диполни момен-
ти 6 и поляризуемости7  p_1,p_2,α_1 
и α_2 е пропорционална на -(2p_1^2 
p_2^2)⁄((3k_B Tr^6 ) )-((α_1 p_2^2+α_2 
p_1^2 ))⁄r^6 . Първият член в този из-
раз описва т.нар. ориентирано взаи-
модействие, докато вторият индуци-
раното такова. Тези взаимодействия 
съставляват два от трите основни 
типа такива, всяко спадащо степенно 
с разстоянието, известни под общото 
наименование ван дер Ваалсови взаи-
модействия. Скоро след получаването 

6 Диполният момент p на една молекула 
се дефинира като произведението от 
абсолютната стойност на електричния заряд 
q, в кой да е от двата полюса, и разстоянието 
l между тези полюси, т.е. p=ql . Неполярни 
молекули нямат постоянен диполен момент.
7 Поляризуемост α на една молекула 
(полярна или не) е мярка за нейната 
способност да придобие диполен момент p_
инд, когато се постави във външно електрично 
поле E, т.е. p_инд=αE. 

на тези резултати, през 1924 г. англий-
ският математик и теоретичен физик 
Сър Джон Ленард-Джонс (J. Lennard-
Jones) успява да покаже с помощта на 
развиващия се по това време апарат 
на квантовата механика, че за реалис-
тични взаимодействия потенциалът 
на Ми може да се запише във вида: 
φ_мин (r_м⁄r)^12-2φ_мин (r_м⁄r)^6,  
където r_м е разстоянието, на което се 
достига неговият минимум.

Последният, и може би с най-голяма 
важност тип от по-горе дискутира-
ните взаимодействия, е този на т.нар. 
дисперсионни сили. Както подсказва 
тяхното име, те са свързани с диспер-
сионните8  свойства на веществата 

8 Във физиката, изучаваща явленията, 
свързани с електромагнетизма, терминът 
дисперсия се  използва за означаване на 
зависимостта на дадена величина от честотата 
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във видимия и ултравиолетов спек-
тър на електромагнитното лъчение 
(ЕМЛ). За разлика от взаимодействия-
та, описани от Кеезом и Дебай, диспер-
сионните сили, по подобие на грави-
тационните, действат между всички 
атоми или молекули, дори напълно 
електрически незаредени като благо-
родните газове [хелий (He), неон (Ne), 
аргон (Ar) и т.н.], въглеродният дио-
ксид (CO2), въглеводородите и много 
други.  
Квантовата теория на ван дер Ваал-
совите взаимодействия между непо-
лярни частици (атоми или молекули) 
е развита от Фриц Лондон (F. London) 
в серия от публикации в периода 
1930 – 1937 г. В тях той показва, че 
потенциалната енергия на привлича-
не между двойка неполярни частици 
(различни в най-общият случай) се 

ω на дадено електромагнитно лъчение. Така 
например, в оптиката този термин означава 
зависимостта на фазовата скорост v_п от ω. В 
случая, който ние разглеждаме се интересуваме 
от тази между α и ω, или на диелектричната 
проницаемост ε на даден материал от ω.

поражда единствено от флуктуаци-
ите на електромагнитното поле и е 
пропорционална на -(3ℏα_1 α_2 ω_(I,1) 
ω_(I,2))⁄((ω_(I,1)+ω_(I,2) ) r^6 ). Тук   
е известната константата на Макс 
Планк (M. Planck), а ω_(I,1) и ω_(I,2) 
са честотите на йонизиращото ЕМЛ 
9 за всяка от двете частици. Така по-
лученият резултат е изцяло квантов 
(понеже зависи от ℏ), но не зависи от 
скоростта на светлината c, т.е. не е ре-
лативистки. Но какво всъщност пред-
ставляват тези флуктуации и как про-
тича взаимодействието, описано от 
Лондон? За да отговорим на този въ-
прос, да си представим мислено атома, 
като неподвижно ядро, около което 
се намират електроните, т.нар. елек-
тронен облак. Понеже те са в непре-
къснато движение, е наивно да си ми-
слим, че са разпределени равномерно 
около ядрото. В даден момент броят 

9 Йонизираща енергия E_I=ℏω_I е това 
количество, необходимо за отстраняване на 
най-свободно свързаният електрон в атома на 
даден елемент или молекула, т.нар. валентен 
електрон.
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им в даден участък (т.нар. електрон-
на плътност) е по-голям, отколкото в 
друга част, т.е. имаме спонтанно въз-
никнали два полюса – отрицателен 
(с по-голяма електронна плътност) 
и положителен (съответно с по-мал-
ка). Това явление наричаме възниква-
не на спонтанен (мигновен) диполен 
момент. Както следствие от неговата 
поява се генерира и електрично поле, 
пренасяно от виртуален фотон10 , раз-
10  Това понятие е ключово в разбирането 
на ефекта на Казимир. Терминът виртуална 
частица се използва за обекти, чието време 
на наблюдаване е ограничено от  принципа 
за неопределеност, формулиран от Вернер 
Хайзенберг (W. Heisenberg) – ∆E∆t≥ℏ⁄2, т.е. 
за да определим енергията на частица (или 
система от такива) с точност не по-малка от 
∆E, ни е необходимо време на наблюдение 
много по-голямо от ∆t. За нагледност нека 
разгледаме атом на хелия (Не), чието ядро се 
състои от 2 протона (частици с положителен 
електричен заряд), 1 или 2 неутрона (обекти 
без електричен заряд), а електронният облак 
е съставен от 2 електрона (с отрицателен 
електричен заряд). Да предположим сега, че 
възниква спонтанен диполен момент, поради 
нехомогенното разпределение на електронната 
плътност около ядрото, т.е. относителното 
разположение на двата електрона поражда 
този диполен момент, а оттам и електричното 
поле (фотона). За излъченото количество 
енергия, за времето преди диполът да промени 
големината си, можем да запишем следния 
израз: ∆E=(ω_е^3 e^2 a_Хе^2)⁄((3πε_0 c^3 ) ), 
където ω_е е честотата на излъченото ЕМЛ 
(на фотона), която често се приема да е от 
порядъка на честотата на йонизационното 
лъчение ω_I, e – електричният заряд на 
електрона, a_Хе е атомният радиус на хелия, 
а ε_0 е диелектричната проницаемост на 
вакуума. Замествайки числените стойности 
на тези величини, получаваме, че ∆E≈6×
〖10〖^(-25)  джаула, а оттук, според израза 
на Хайзенберг, времето необходимо за 
регистриране на излъчения фотон трябва да 
е по-голямо от  ∆t≈9×〖10〖^(-11)  секунди. Да, 

пространяващ се в пространството 
със скорост c. При достигане до втори 
атом, той бива поляризиран, т.е. въз-
никва индуциран диполен момент, 
който от своя страна също генерира 
електрично поле, което достига до 
първия атом със скоростта на светли-
ната. Този процес протича така, както 
е описан, единствено ако генерирано-
то от индуцирания диполен момент 
електрично поле достига до атома с 
мигновен диполен момент за време, 
което е по-малко от това, необходимо 
на последния да промени стойност-
та си. Това води до взаимосвързаност 
(корелация) между мигновено въз-
никналия и индуциран диполни мо-
менти, което поражда т.нар. незакъс-
няващи (т.е. независещи от скоростта 
c) сили на Лондон-ван дер Ваалс. 
   
Скоро след като Лондон публику-
ва своето обяснение за произхода на 
дисперсионните взаимодействия, на-
учната общност разбира, че именно 
този тип взаимодействия са отговор-
ни за силите на привличане, измер-
вани между електрически незареде-
ни макроскопични обекти. Тази идея 
води до разработването на теорети-
чен подход за пресмятане на ван дер 
Ваалсовите сили между макроскопич-
ни обекти, базиран на сумиране на 

обаче, за такива времена диполният момент 
ще е променил стойността си (средното време 
на съществуване на спонтанно възникнал 
диполен момент в хелиевия атом е около 3×〖10
〖^(-17)  секунди или 1 000 000 пъти по-малко 
от най-краткия времеви интервал, през който 
можем да правим наблюдения), а оттам и 
излъченият фотон ще носи енергия, различна 
от тази, която сме искали да определим, т.е. 
такива фотони са ненаблюдаеми или още 
виртуални.
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отделните двучастични взаимодейст-
вия между молекулите (или атомите), 
изграждащи телата. Тази концепция 
е развита в пълнота от холандския 
учен Хюго Хамакер (H. Hamaker) през 
1937 г., базирайки се на по-ранните 
трудове на своя колега Ян дьо Бур (J. 
de Boer) от 1936 г. Важна характерис-
тика на предложения микроскопичен 
подход е тази, че взаимодействието 
между произволни две молекули не 
се повлиява от присъствието на трета 
молекула с постоянен или индуциран 
диполен момент. Това предположение 
е крайно неправилно от гледна точка 
на протичащите физични процеси, но 
с негова помощ могат да бъдат лесно 
получени аналитични резултати, кои-
то после да бъдат сравнени с експери-

ментални такива. Ако си представим 
система от 3 неполярни атома, означе-
ни като X_1,X_2 и X_3, и в X_1 възникне 
спонтанно диполен момент, то той ще 
индуцира такъв както в X_2, така и в 
X_3. Но от своя страна полето от инду-
цирания диполен момент в, да кажем, 
X_3, ще окаже допълнително влияние 
върху X_2. Нещата стават още по-слож-
ни ако броят на атомите (или молеку-
лите), е голям, както във всяко реално 
вещество. Този тип разглеждания ще 
бъдат направени 20 години по-къс-
но от един съветски теоретичен фи-
зик, в опит да предложи единна тео-
рия на флуктуационно-индуцираните 
взаимодействия с квантов характер. 
В рамките на подхода, предложен от 
Хамакер, за силата на единица площ 

Схематично представяне на спонтанно възникнал диполен момент в молекула 
(обектът отляво представен с шестоъгълничета). Като следствие на това бива 
генерирано електрично поле (задебелените елипси около нея), което се пре-
нася в пространството от фотони (изобразени като вълнички с намаляваща 
големина). При достигане до друга молекула (обектът най-вдясно) тя придо-
бива диплен момент (изобразено като сияние около втората молекула), който 
наричаме индуциран. 

(автор на картинката: Robert Lettow)
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F_A (налягането), действащо между 
две паралелни пластинки (ще ги озна-
чаваме с  ), отстоящи една от друга на 
разстояние L, чиито градивни частици 
си взаимодействат с Лондон-ван дер 
Ваалсови сили, може да се запише из-
раза: F_A^∥ (L)=-(A_Хам L^(-3))⁄6π. Тук 
A_Хам е т.нар. константа на Хамакер, 
която се нарича така понеже нейната 
стойност не зависи от геометрията на 
взаимодействащите си обекти, както 
и от отстоянието между тях. Нейна-
та големина се определя единствено 
от материалните характеристики на 
обектите и типовете взаимодействия, 
протичащи между частиците, които 
ги изграждат. В своята публикация от 
1937 г. Хамакер, не само предлага ми-
кроскопичен подход за пресмятане на 
A_Хам, но получава пръв точен израз 
за незакъсняващото взаимодействие 
между две макроскопични сферични 
частици. Три години преди публику-
ването на тази статия, през 1934 г., съ-
ветският (руски) физикохимик Борис 
Дерягин (B. Derjaguin) започва теоре-
тични и експериментални изследва-
ния върху взаимодействията, проти-
чащи между микроскопични частици 
(най-често с размери между 10 и 1000 
нанометра) в течна среда. Такива сис-
теми са известни под наименованието 
колоидни разтвори. Ние сме в непре-
къснат контакт с такива, като напри-
мер: прясно мляко, майонеза, крем за 
ръце и много други. Дерягин успява 
да получи приближен израз за силата 
на взаимодействие между сферични 
частици в такава среда, когато те са 
много близо една до друга, използ-
вайки познаването на тази сила за 
две успоредни пластинки F_A^∥. През 
2012 г. авторът на настоящата пуб-

ликация, съвместно със своя колега 
професор Даниел Данчев от Институ-
та по Механика към Българската Ака-
демия на Науките успяха значително 
да подобрят подхода на Дерягин, кой-
то бе наречен метод на повърхнинно 
интегриране. С негова помощ бяха 
получени точни резултати за ван дер 
Ваалсовите взаимодействия между 
биологични обекти с най-разнообраз-
на форма и обекти с равна повърхност 
(клетъчна мембрана, стената на арте-
рия и др.).  
      

Дотук разгледахме взаимодействия 
между частици, при които или поне 
една е с постоянен диполен момент 
(описани от Кеезом и Дебай), или 
ако са неполярни, то са достатъчно 
близо една до друга, така че взаимо-
действието да е „мигновено“ (сили на 
Лондон). Как обаче протича взаимо-
действието, ако две неполярни моле-
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кули са значително отдалечени една 
от друга? На този въпрос се появява 
отговор едва през 1948 г., и не къде да 
е, а в Холандия, и не от кого да е, а от 
никому неизвестният по това време 
Х. Казимир. По това време той работи 
в изследователската лаборатория на 
Филипс (Philips), където се занимава 
с изучаване на свойствата на колоид-
ни разтвори с ниска концентрация на 
микроскопични частици, между които 
действат ван дер Ваалсови сили. Един 
от колегите на Казимир – Тео Овербек 
(T. Overbeek) му обръща внимание, че 
предсказанията от теорията на Лон-
дон не съвпадат с експериментално 
получените резултати. Съвместно със 
своя колега Дирк Полдър (D. Polder), 
Казимир стига до извода, че взаимо-
действието между електронеутрални 
колоидни частици, може да се опише 
коректно, само ако се отчете фактът, 

че скоростта на светлината е крайна 
величина. Основният резултат полу-
чен от Полдър и Казимир е този, че 
когато две частици са на голямо раз-
стояние една от друга, потенциалната 
им енергия на привличане е пропор-
ционална на: -(23α_1 α_2 ℏc)⁄((4πr^7 
) )! За да си обясним този резултат, се 
връщаме отново на дискусията, отна-
сяща се до взаимодействието, описано 
от Лондон. От нея става ясно, че ако 
двата атома (или молекули) са на раз-
стояние r един от друг, времето, необ-
ходимо за достигане на фотона, излъ-
чен от атома със спонтанно възникнал 
диполен момент (за краткост ще го 
наричаме „първи“) до този, в който 
такъв е индуциран (за краткост „вто-
ри“), и обратно, е t=2r⁄c (което след-
ва от формулата, че пътят е равен на 
скоростта по времето за неговото из-
минаване). Тогава, ако първият атом 
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променя стойността на диполния си 
момент за време по-малко от t, то вза-
имодействието ще отслабне. С извест-
на точност е установено, че един атом 
променя големината на спонтанно 
възникнал в него диполен момент за 
време, което е обратно пропорционал-
но на честотата ω_I на йонизацион-
ната му енергия. Следователно, ако 
2r⁄c<ω_I^(-1), потенциалната енергия 
на взаимодействие е тази предложена 
от Лондон. Ако обаче 2r⁄c>ω_I^(-1), 
то това взаимодействие спада много 
по-бързо, т.е. отслабва, както r^(-7), и 
е известно като закъсняващо.

 
Електромагнитни флуктуации на 
„вакуума“ [още наричани виртуални 
фотони (черните вълнички)] между 
и извън пространството ограничено 
от две огледала11  отстоящи едно от 

11 Както е известно всички вещества в 
природата са изградени от атоми на различни 
химични елементи, представляващи ядро от 
протони около което се намират електрони. 
Така например един кристал от кварц (SiO2) 

друго на разстояние L. Ако тези огле-
дала са „прозрачни“ (непроводящи) 
то виртуални фотони могат да имат 
е изграден от атомите на силиция (Si) и 
кислорода (O). Те са свързани в хексагонална 
решетка (приличаща на пчелна пита), като 
електроните на тези елементи са добре 
локализирани около техните ядрата, т.е. 
върху стената на решетката. Поради това 
пространството заградено от всяко едно 
шестоъгълниче (т.нар. елементарна клетка 
на решетката) е на практика празно, т.е. там 
няма вероятност да намерим някой електрон. 
Понеже ЕМЛ бива отразено от електроните 
на химичните елементи (най-грубо си 
представете, че това става като при удар между 
две топчета), то при един такъв материал като 
кварца видимото ЕМЛ (светлината) преминава 

почети без промяна, понеже 
вероятността да срещне 
електрони по пътя си е 
малка. Тогава казваме, че 
този материал е прозрачен 
за ЕМЛ в дадения спектър 
(в този случай видимият). 
Какво се получава обаче 
при металите? Металите по 
дефиниция са вещества с 
кристална решетка, които 
имат голям брой свободни 
електрони, т.е. малка част от 
електроните са локализирани 
върху стените на решетката, 
а голяма част се намират в 
пространството оградено от 

елементарната клетка. Когато ЕМЛ с някаква 
определена честота (например честоти 
отговарящи на електромагнитните вълни във 
видимия спектър) достигне до тях то среща 
тези свободни електрони и бива отразявано 
обратно, т.е. металите са непрозрачни за 
някакъв определен честотен диапазон на ЕМЛ. 
Поради това огледалата, който всеки от нас 
използва, не са прозрачното стъкло (най-често 
е направено от кварц), което хващаме в ръка, 
а много тънкият метален слой сребро (Ag), 
нанесен на една от неговите повърхности, 
който всъщност отразява видимата светлина.
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произволна честота, т.е. казваме, че 
не са наложени никакви ограничения 
върху техния спектър (или спектъра 
на флуктуациите), и като следствие 
не се наблюдава никакъв механичен 
процес. Ако обаче двете огледала са 
идеални проводници, то спектърът 
на тези флуктуации търпи ограниче-
ния, което води до това, че в процепа 
между пластинките бива „генери-
рана“ по-малко енергия на единица 
площ (електромагнитно налягане), 
в сравнение с пространството отвън. 
Тази разлика се проявява като сила 
на привличане между огледалата, 
а наблюдаваният ефект се нарича 
квантов (класически) ефект на Кази-
мир.                               
(авторска картинка)

Базирайки се на идеите, развити в 
публикацията му с Полдър, както и на 
тези дискутирани от Лондон, Казимир 
достига до извода, че електромагнит-
ното поле генерирано от спонтанно 
възникнал диполен момент, може да 
се обобщи като възникващо от т.нар. 
„вакуум“ 12. На 29. май 1948 г. Казимир 
12  Съществува специална теория, 
наречена квантова електродинамика 
(КЕД), чиято основна цел е да обясни 
взаимодействията и явленията между 
частиците и електромагнитното поле, които 
не могат да бъдат обяснени с помощта на 
класическата електродинамика развита през 
18. и 19. век. Ключово понятие в КЕД е т.нар. 
„вакуумно“ или основно състояние, т.е. това 
което има най-ниската възможна енергия. 
За по-нагледно представяне, човек може да 
си мисли, че това е едно поле, което винаги 
присъства около нас, без непосредствен 
източник, от което могат да се „раждат“ и, 
в което могат да „изчезват“ частици, който 
обаче не са достъпни за наблюдение, т.е. 
са виртуални (като вряща вода, в която 

представя кратък доклад (от точно 3 
страници) озаглавен „Върху привли-
чането между две идеално проводя-
щи плочи“ пред Холандската кралска 
академия на изкуствата и науките 
(Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences), в който показва, че ако вир-
туални фотони бъдат ограничени от 
идеално проводящи огледала, отсто-
ящи на разстояние L едно от друго, 
при абсолютната нула (-273,15℃), то 
възниква налягане (сила на едини-
ца площ), стремящо се да приближи 
пластинките една до друга, и може да 
бъде пресметнато от израза:
(F_(A,Каз)^∥=-π^2  ℏc/240  1/L^4 .)

Докато тази сила е пренебрежимо 
малка на разстояния от порядъка на 
сантиметър и по-големи, нейната го-
лемина не може да бъде пренебрег-
вана на микро- и нано-разстояния. 
Например, ако площта на всято от ог-
ледалата е 1 см2, а отстоянието между 
тях 1 микрометър (около 1/10 от диа-
метъра на човешкия косъм), силата на 
привличане е с големина от 〖10〗^(-7) 

се образуват мехурчета – т.е. „раждат“ се 
виртуални частици, и се пукат мехурчета, 
илюстративно изразяване на  „изчезването“ се 
частици във „вакуума“.)
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нютона, което е сравнимо с теглото на 
домашния акар (микроскопично жи-
вотинче, живеещо в домашния прах, 
считано отговорно за причинител на 
алергии). Намалявайки отстоянието 
още, до около 10 нанометра, налягане-
то, генерирано от ефекта на Казимир 
достига 1 атмосфера, което е сравни-
мо с налягането оказвано върху човек 
на дълбочина 10 метра под повърх-
ността на водата! 
                       
Така представен, ефектът на Казимир 
бива бързо забравен. Причините за 
това са повече от очевидни: нито съ-
ществуват идеални проводници, нито 
абсолютната нула е експериментално 
достижима. Ефектът се възприел от 
мнозина като чисто теоретичен фено-
мен, без никаква възможност да бъде 
експериментално установен. Извес-
тен пробив настъпва в периода меж-
ду 1954 и 1956 г., когато съветският 
теоретичен физик Евгèний Лѝфшиц 
(E. Lifshitz) предлага алтернативен из-
вод на резултата получен от Казимир, 
разглеждайки взаимодействия меж-
ду реални вещества при температури 
отлични от абсолютната нула. По-спе-
циално, той се връща към идеята на 
Лондон за описание на флуктуира-
щото между пластинки електромаг-
нитно поле, породено от спонтанно 
възникващи диполни моменти. Това 
описание му позволява да свърже по-
ляризациите α на отделните атоми 
или молекули, изграждащи взаимо-
действащите си тела с електрична-
та проницаемост 13 ε на последните. 

13  В електродинамиката, електричната 
възприемчивост, обикновено бележеща 
се с гръцката буква ε (епсилон) е мярка за 
„съпротивлението“ на дадено вещество 

Следващата важна стъпка, която той 
прави е да получи зависимостта на 
силата от ε, честотата ω на виртуал-
ните фотони и температурата на сре-
дата T. Това ще рече, че ако взаимо-
действието се осъществява между две 
пластинки във вакуум (т.е. между тях 
няма никакво вещество, както е пред-
полагал и Казимир), всяка изградена 
от реални вещества, характеризира-
ни с диелектрични проницаемости 
ε_1 и ε_2, не всички фотони ще бъдат 
отразявани от стените на пластинки-
те, а някои (особено тези с по-висока 
честота) ще преминават!, което ще 
доведе до сила на привличане по-го-
ляма от тази, предсказана от Казимир. 
Продължавайки тези изследвания 
съвместно със своите колеги Игор Дз-
ялошѝнский (I. Dzyaloshinskii) и Лев 
Питáевский (L. Pitaevskii), между 1959 
и 1961 г., тримата успяват да предло-
жат единна теория, описваща както 
квантовия ефект на Казимир, така 
и дисперсионните ван дер Ваалсови 
взаимодействия, възникващи между 
пластинки с диелектрични проница-
емости ε_1 и ε_2, между, които в най-об-
щия случай има не вакуум (за такава 
среда ε≡1), а среда с произволна дие-
лектрична проницаемост ε_3. При T=0,
〖 ε〗_3=1,ε_1=ε_2=∞ изразите за силата, 
получени в тази теория, съвпадат точ-
но с резултата на Казимир.  
Пръв, опит да измери F_(A,Каз)^∥, из-
ползвайки две паралелни пластинки, 
прави холандският експериментатор 

външно електрично поле да проникне в обема 
на това вещество, т.е. колкото е по-голяма ε 
толкова по-трудно е за електричното поле 
да проникне в това вещество и обратно. За 
реални вещества ε е крайна величина, докато 
за идеални проводници тя е безкрайност ( ).
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и колега на Казимир в лаборатори-
ята на Филипс, Маркус Спарнай (M. 
Sparnaay) през 1958 г. В своята пуб-
ликация той изказва твърдение, че 
полученият резултат отговаря на те-
оретично предсказания, но последва-
щото детайлно изучаване на неговият 
експеримент разкрива много големи 
неточности. Въпреки това са получе-
ни важни сведения за това как да бъде 
подобрен експерименталният процес, 
при провеждане на подобен тип из-
мервания: използване на повърхно-
сти с висока гладкост (отклонения до 
размера на атом); освобождаване от 
натрупаното статично електричество 
върху повърхностите; подобряване на 
методите за поставяне на две равни 
повърхности паралелно една спрямо 
друга, когато отстоянията между тях 
са малки или използване на система от 
гладка повърхност и сферична частица 
с голям диаметър (от порядъка на 0.2 
милиметра и по-голям). За описаната 
последна система силата на Казимир 
има големина -(2πRLF_(A,Каз)^∥)⁄3, 
където R е радиусът на сферичната 
частица, а L е най-краткото отстояние 
между обектите. Така се стига до екс-
перимента на американския физик 
Стивън Ламорó (S. Lamoreaux) през 
1997 г., когато той прави втория и 
този път успешен опит да измери си-
лата на Казимир, при това с огромна 
точност потвърждавайки14  теоретич-
ният резултат от 1948 г. 
14  Единственият съвременен експеримент, 
в който оригиналната геометрия на системата 
разглеждана от Казимир е възпроизвеждана е 
този проведен от италианският учен Джáкомо 
Бреси (G. Bressi) и колектив през 2002 г., в 
който те заключават, че отклонението от 
теоретичния резултат спрямо експеримента е 
едва 15%.

         
След това кратко отклонение се връ-
щаме отново на теорията, построена 
от тримата съветски учени, която се 
оказва в известен смисъл сложна за 
възприемане от техни колеги отвъд 
„желязната завеса“, което довежда до 
предлагането на алтернативна такава 
от холандския теоретичен физик Ни-
колас ван Кампен (N. van Kampen) и 
колегия през 1968 г. Използвайки тази 
нова теория за описание изключител-
но на силите на ван дер Ваалс, амери-
канските учени Возкен Парсежиан (V. 
Parsegian) и Бари Нийнам (B. Ninham) 
показват в своя статия от 1970 г., че 
тези сили могат да бъдат пресметна-
ти, чрез използването на експеримен-
тални данни за зависимостта на ε от 
реално експериментално генерирано 
електромагнитно поле. 
Същата година американският теоре-
тичен физик Джералд Мур (G. Moore) 
показва, че виртуалните фотони, раж-
дащи се в процепа между две идеално 
проводящи огледала, могат да бъдат 
директно наблюдавани („превърна-
ти“ в реални), ако едното огледало за-
почне да се движи със скорост близка 
до тази на светлината спрямо друго-
то. Този ефект по-късно (през 1989 г.) 
е наречен динамичен ефект на Кази-
мир. Експерименталното му потвърж-
дение идва едва през 2011 г., от екип 
от учени от Техническия универси-
тет Чалмърс (Chalmers University of 
Technology) в Гьотеборг, Швеция. Те 
използват свръхпроводник15 , за да 

15 Свръхпроводимостта е явление, което 
се наблюдава в някои метали и сплави от 
такива при много ниски температури. То се 
изразява в нулево съпротивление на протичащ 
през проводника (свръхпроводника) ток, както 
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променят положенията на огледалата 
толкова бързо, все едно те се движат 
релативистки едно спрямо друго. Това 
наистина довежда до раждането на 
реални  микровълнови фотони (точ-
но като тези, които генерира вашата 
микровълнова фурна за затопляне на 
храната). 
Важно следствие от теорията на Дз-
ялошѝнский, Лѝфшиц и Питáевский 
е това, че ако два обекта (независимо 
от тяхната форма) от различни мате-
риали си взаимодействат във вакуум, 
то силите на Казимир и ван дер Ва-
алс са винаги на привличане. Същото 
се наблюдава и ако двата обекта са 
от един и същ материал, но средата 
между тях не е вакуум. Тези резулта-
ти показват, че получаването на сили 
на отблъскване, породени от флуктуа-
циите на електромагнитното поле, не 

и в „изтласкване“ на генерираното магнитно 
поле, породено от протичането на тока, извън 
обема му.

е тривиална задача. Решение на този 
проблем, поне на теория, предлага 
статията на Тимъти Бойар (T. Boyer) 
от 1974 г., в която той показва, че си-
лата на взаимодействие между идеа-
лен проводник и идеален магнетик16  
е на отблъскване, а нейната големина 
е -(7F_(A,Каз)^∥)⁄8. Този резултат, оба-
че, до ден днешен не е експериментал-
но потвърден.
През 70-те години на 20-ти век се за-
ражда схващането, че ефекта на Кази-
мир е в известен смисъл общо явление 
за всички системи, в които взаимо-
действията между отделни техни ком-
поненти се осъществява посредством 
среда (например „вакуума“, някакъв 
флуид и т.н.), която флуктуира, т.е. ве-

16 Подобно на идеалните проводници, 
идеалният магнетик е идеализирано вещество, 
в чийто обем е невъзможно проникването 
на магнитно поле. За такива материали 
магнитната проницаемост, обикновено 
бележеща се с гръцката буква μ (мю) е 
безкрайност.
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личини (например енергията, плът-
ността и други), които я характери-
зират, променят стойността си по 
„случаен“ начин около някаква средна 
такава (най-ниската енергия на „ваку-
ума“, критичната плътност17  на флуи-
да и т.н.). Ключова предпоставка, во-
деща до появата на такова ефективно 
взаимодействие, е стойностите, които 
тези флуктуации могат да имат, да бъ-
дат ограничени. Ако такова ограниче-
ние е на лице, то пълната енергия, на 
да кажем система от тела, става зави-
сима от тяхната форма и разстояние-
то между тях. Тогава, за да променим 
тяхната геометрия или отстоянието, 
т.е. да променим стойностите, които 
тези флуктуации могат да имат, тряб-
ва да приложим определена сила, коя-
то днес е известна под общото наиме-
нование сила на Казимир, а нейното 
възникване въобще, наричаме общо 
ефект на Казимир. 
         
Годината е 1978 и ефектът на Казимир 
празнува своята 30 годишнина, а попу-
лярността му започва да нараства бук-
вално експоненциално. Същата тази 
година американският физик Майкъл 
Фишър (М. Fisher) и неговият френски 
17 Критичната точка е много специално 
състояние на материята, характеризираща се с 
това, че разликата между две фази (например 
агрегатните състояния) изчезва. Ако 
разгледаме един флуид, когато той доближи 
своята критична точка изчезва разликата 
между течност и газ, т.е. в тази точка флуидът 
може да разтваря други вещества в себе си 
като течност и да „изтича“ през много тънки 
отвори като газ, по начин, по който течността 
не може. В тази точка всички параметри, 
характеризиращи флуида, както и самият той, 
се наричат критични: критична температура 
T_к, критично налягане P_к, критична 
плътност ρ_к и т.н.

колега и носител на Нобелова награда 
Пиер дьо Жен (P.-G. de Gennes) публи-
куват кратка статия от точно 3 стра-
ници (подобно на Казимир), при това 
единствено на френски език (до ден 
днешен не съществува публикуван 
превод на друг език).  В нея те правят 
предположение, че ако две пластин-
ки (независимо от какъв материал са 
направени), отстоящи на разстояние 
L една от друга, се потопят в течна 
смес от две вещества, т.нар. бинарни 
течни смеси, и тази смес се приведе в 
околност на своята критична точка18 , 
ще възникне сила подобна на тази на 
Казимир, която ще се стреми да при-
ближи пластинките една до друга. 
Този ефект днес наричаме термоди-
намичен ефект на Казимир, а сила-
та, термодинамична сила на Кази-
мир. Но защо точно в една точка, а не 
за произволна температура, налягане 
и т.н.? Оказва се, че единствено в кри-
18  Критичната точка за една бинарна 
смес представлява тази комбинация от 
температура, налягане и концентрация на 
двете течности, в която те се смесват/разделят. 
За нагледност нека си представим една 
чаша, в която сме наляли олио (обикновено 
с лек жълтеникав цвят) и вода (прозрачна 
течност). Много ясно се вижда границата 
между двете – олиото винаги е над водата, 
понеже има по-малка плътност от водата. 
Температурата е стайната, т.е. около 20〖, а 
налягането е атмосферното (денят е хубав и 
слънчев). Сега започване да наливаме веро и 
леко разбъркваме. Не след дълго забелязваме, 
че слоят олио е изчезнал, а водата под него не е 
така прозрачна, а леко мътна. Това означава, че 
концентрацията c на верото се е доближила до 
критичната c_к, и в следствие на това верото е 
помогнало олиото да се разтвори във водата. В 
този нагледен случай критичната точка е тази 
с T_к=20〖,P_к=1 атмосфера,c_к=количеството 
налято веро към количеството течност в 
чашата.
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тичната точка, случайните промени, 
т.е. флуктуациите, на концентрация-
та на едно от двете вещества в дадена 
точка от пространството, ограничено 
между двете пластинки, се отразява 
„мигновено“ на флуктуациите на тази 
концентрация в други точки от това 
пространство, т.е. те са корелирани по 
подобие на спонтанния и индуциран 
диполни моменти в атомите, разглеж-
дани от Лондон. В допълнение на това, 
разстоянието, по традиция бележещо 
се с гръцката буква ξ (кси), на което се 
наблюдават тези корелации в критич-
ната точка, е от порядъка на размера 
на системата, т.е. не може да се случи 
„нещо“ в даден участък от системата 
без цялата друга част да „разбере“ за 
него! 
За големината на възникналата сила 
на единица площ F_(A,тКаз)^∥, е полу-
чен изразът
(F_(A,тКаз)^∥=Δ_тКаз  (k_B T)/L^3 .)
Тук Δ_тКаз е безразмерна величина 
(число), наричано амплитуда на Кази-
мир. Важна характеристика на термо-

динамичната сила на Казимир е тази, 
че за разлика от квантовата, тя може 
да е както на привличане, така и на от-
блъскване! Това се определя от т.нар. 
гранични условия, зависещи от пове-
дението на течността в близост до по-
върхностите на ограничаващите пла-
стинки. За бинарна смес от течности, 
които за простота означаваме, като А 
и Б, имаме следните възможности: 1) 
върху двете повърхности „полепват“ 
(поради силите на ван дер Ваалс) мо-
лекули само от течността А (може и 
само от Б); 2) върху едната повърх-
ност „полепват“ тези на А, а на друга-
та тези на Б; 3) повърхностите са об-
работени по такъв начин, че по тях не 
полепват молекули; 4) само по едната 
повърхност полепват молекули (не-
зависимо дали от А или Б), докато по 
другата не. Установено е, че за случаи 
1) и 3) Δ_тКаз е отрицателна, т.е. сила-
та е на привличане, докато за 2) и 4) 
е положителна, което съответства на 
отблъскваща термодинамична сила 
на Казимир. 

            К. Хертлайн                         Л. Халден                     А. Гамбаси                  
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 Екипът от учени провел първият екс-
перимент по директното наблюдение 
на термодинамичния ефект на Кази-
мир през 2008 г.
Учени от Българската Академия на На-
уките имат съществен принос и в тази 
област на проявление на ефекта на 
Казимир. Колектив в състав авторът 
на настоящата публикация и профе-
сор Даниел Данчев, успяха да покажат, 
че взаимодействието между две тела, 
потопени в някаква флуидна среда (не 
задължително бинарна течна смес), в 
която едновременно се отчита въз-
никването на термодинамичната сила 
на Казимир и тази на Лондон, може 
да бъде направено, както на привли-
чане, така и на отблъскване или дори 
да изчезне напълно, единствено чрез 

промяна на температурата на флуида. 
Когато имаме течна среда, в която има 
„потопени“ сферични частици (колои-
ди), описаното взаимодействие води 
до формирането на т.нар. колоидни 
кристали, чиято структура (начинът, 
по който са подредени частиците в 
пространството) може да бъде изме-
нена по желание, отново само проме-
няйки температурата. Това дава ог-
ромни възможности за конструиране 
и управление (или манипулиране) без 
груба външна намеса на  устройства с 
изключително малки размери. 
Опитите за експериментално по-
твърждение на термодинамичния 
ефект на Казимир започват през 1999 
г., като основната експериментална 
постановка е следната. Върху твърда 

  С. Дитрих                           К. Бехингер
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равна подложка (плоча) се нанася тъ-
нък слой бинарна течна смес, така че 
цялата плоча да е омокрена от сместа. 
Температурата се доближава до кри-
тичната и се следи за поведението на 
дебелината на слоя. След това косвено 
се съди за големината на силата и ней-
ната зависимост от температурата. 
Първото директно наблюдение на 
термодинамичния ефект на Казимир 
така, както е бил описан от Фишър и 
дьо Жен, е направено през 2008 г. от 
група германски учени от Универси-
тета в Щутгарт и Института за инте-
лигентни системи към Макс Планк 
обществото в същия град. В техния 
експеримент те измерват силата меж-
ду сферична частица с голям радиус 

и плочка от силиций, потопени в би-
нарна смес от вода и 2,6-диметилпи-
ридин (тази смес има критична тем-
пература, близка до стайната, което 
я прави предпочитана за провеждане 
на експерименти от този характер). 
Проведеният експеримент е повече от 
успешен: силата бива измерена с без-
прецедентна точност – една квадри-
лионна от нютона (1 фентонютон=〖10
〗^(-15)  нютона), което е сравнимо с 
теглото на една червена кръвна клет-
ка!, а отклонението от теоретичните 
предсказания е по-малко от 10%.
  
След като уважаемият читател при-
доби, надявам се, доста широка и ясна 
представа за това, не само какво пред-

Стъпалата (B) на гущерите гекони (А) са разделени на голям брой дъговидни 
секции, което многократно увеличава тяхната площ. Погледнати под микро-
скоп, те изглеждат като дървовидно разклоняващи се четинки (C,D), които 
завършват с много тънки, но изключително здрави „косъмчета“ (E).
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ставлява ефектът на Казимир, но и 
флуктуационно-индуцираните вза-
имодействия като цяло, може би ще 
му е любопитно да разбере и за някои 
по-специални проявления, както на 
самия ефект, така и на подобните на 
него. Така например, през 2002 г. екип 
от американски учени успява да пока-
же, че именно флуктуационно-инду-
цираните взаимодействия с квантов 
характер са отговорни за способността 
на геконите да се закрепват по гладки 
повърхности. Тази тяхна способност 
се крие в уникалната анатомия на стъ-
палата им, които са съставени от ми-
лиони микроскопични четинки, което 
увеличава повърхността за захващане 
многократно. От тук нараства и си-
лата на взаимодействие, която, как-

то видяхме, е право пропорционална 
на площта. Изследванията показват, 
че ако беше възможно, геконите биха 
могли да „носят“ до 130 килограма без 
да се отлепят. През 2014 г. друг екип 
от  университета в Станфорд, САЩ, 
успява да произведе и демонстрира 
на практика изкуствено създадени 
„лепкави“ повърхности, наподобя-
ващи тази на стъпалата на геконите. 
Друго интересно откритие се появява 
в статия от 2009 г., в която авторите 
показват както от теоретична, така 
и от експериментална гледна точка, 
че квантовият ефект на Казимир има 
отношение към стабилизирането на 
кръвта, чрез балансиране на елек-
тростатичното отблъскване между 
червените кръвни клетки. В друга ин-

Вдъхновени от геконите, учените са успели да пресъздадат от синтетични 
материали структурата, позволяваща на тези удивителни създания да се 
движи по всяка повърхност. От картинката се вижда, че дори площ колкото 
длан е достатъчна да издържи теглото на човек, катерещ се по вертикална 
стъклена стена.  
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тересна статия от 2012 г. е показано, 
че различните структури, намиращи 
се върху и в клетъчната мембрана 19, 

19 Мембраната на клетките, изграждащи 
живите организми, като цяло е един 
изключително сложен обект. Основен неин 
компонент са пръчковидни молекули, 
наречени фосфолипиди, които образуват 
двоен слой и се намират в състояние, което 
много се доближава до течното (представете 
си един сапунен мехур). От двете страни на 
този слой, както и в самия него, има най-
разнообразни по размери, произход, функция, 
структура и форма молекули – белтъци, 
захари, мастни молекули, както и всевъзможни 
комплекси, образувани от тях. Поради 
топлинните флуктуации фосфолипидите 
са в непрекъснато движение, което от своя 
страна предизвиква флуктуация в техния 
брой, например между две белтъчни молекули, 
интегрирани в мембраната. Оказва се, че 
това води до сила на привличане между тях, 
подобно на плочите, разглеждани от Казимир.

могат да си взаимодействат чрез сили, 
породени от ефект подобен на този на 
Казимир.
Голям брой процеси и методи в хи-
мията, гравитацията, космологията, 
астрофизиката атомната и матема-
тична физика и къде ли още не, все 
по-успешно биват обяснявани, чрез 
процеси, сходни с ефекта на Кази-
мир. Това недвусмислено показва, че 
тази колкото отдавнашна, толкова все 
по-иновативна област, ще ни помогне 
да обясним и дори намерим решения 
за голям брой процеси и явления, про-
тичащи от мащаби сравними с необят-
ния космос до микроскопични такива, 
където се крие бъдещето на микро- и 
нанотехнологиите.       
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От началото на 2014 г един от 
фундаментите на биологиче-
ската наука – т.нар бинарна 

система или по-просто казано – ла-
тинските названия на организмите е 
на път да остане в историята. Звучи 
странно и парадоксално но е факт! Би-
нарната номенклатура на организми-
те при която техните научни названия 
се изписват с две имена на латински 
– първото с главна буква означаващо 
рода, а второто – с малка означаващо 
самия вид (видов епитет) е за първи 
път публикувана от шведския бота-
ник и естествоизпитател Карл Линей 
през далечната 1753 г в неговия на-
учен труд Species Plantarum (Видове 
растения) описващ всички известни 
до онзи момент видове растения. С 
нейната поява се поставя началото 
на съвременната систематика като 
направление в биологичните науки и 
световен стандарт при описване и на-
зоваване на организмите по света. 
Днес, почти 250 години по – късно тази 
система е на път да бъде заменена с 
нещо по-съвършено и същевременно 
по –просто. Заменена не, по-точно ка-
зано модифицирана и адаптирана към 

днешната действителност доминира-
на от информационните технологии и 
компютрите. 
През 70-те години на 20-ти век, фар-
мацевтичната  компания Байер, за-
нимаваща се както с производство-
то на лекарствени средства, така и с 
пестициди, започва разработката на 
кодова система целяща модифицира-
нето на латинските названия на сел-
скостопанските културни растения 
и вредители с цел тяхното по лесно 
използване в системите база данни. 
Първоначално, тази кодова система 
има работното название кодове на 
Байер.  През 1996 г, компанията се съ-
гласява да предостави своята разра-
ботка за публично ползване, като за 
целта прехвърля правата по разработ-
ването и на Европейската и Средизем-
номорска Организация по Растителна 
Защита (European and Mediterranean 
Plant Protection Organization) или съ-
кратено ЕРРО. През 2007 г е постигна-
то съгласие между Байер и ЕРРО, кодо-
вата система да бъде преименувана на 
ЕРРО кодове. През 2014 г е създадена 
безплатна за достъп международна 
база данни (EPPO Global Database) за 
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поддържане на ЕРРО кодовете.
И какво в края на краищата предста-
вляват тези ЕРРО кодове ? Всъщност 
това са 5 или 6 буквени съкращения 
на база латинските названия на сел-
скостопанските и горски растенията 
и вредителите по тях. 
За растенията всеки ЕРРО код се със-
тои от първите 3 букви от родовото 
название и първите две букви от ви-
довия епитет. Така например ЕРРО 
кода на картофа с латинско название 
Solanum tuberosum се преобразува на:
Solanum tuberosum = SOL (първите 3 
букви от родовото название Solanum) 
+ TU (първите две букви от видовия 
епитет tuberosum)= SOLTU
ЕРРО кода на лозата с латинско назва-
ние Vitis vinifera ще бъде:
Vitis vinifera = VIT (първите три букви 
от родовото название Vitis) + VI (пър-
вите две букви от видовия епитет 
vinifera) = VITVI; на овеса (Avena sativa) 
= AVE+SA = AVESA; на слънчогледа 
(Helianthus annuus) = HEL+AN=HELAN
За названията на вредителите по рас-
тенията се прилага същия принцип, с 
тази разлика че тук ЕРРО кода се със-
тои от 4 букви от родовото название 
+ 2 букви от видовия епитет. Това раз-
граничаване е направено с цел, още с 
виждането на едно съкращение, един 
специалист да може веднага да раз-
бере за какъв вид организъм става 
въпрос. Ако ЕРРО кода се състои от 5 
букви – това е растение, а ако се със-
тои от 6 букви – вредител. 
Така например изключително вре-
доносното насекомо за зеленчукови-
те култури оранжерийна белокрил-
ка с латинско название Trialeurodes 
vaporariorum(на снимката по-долу) 
причиняващо ежегодно щети за сто-

тици хиляди евро, ще има ЕРРО кода: 
Trialeurodes vaporariorum = TRIA (пър-
вите четири букви от родовото назва-
ние) + VA (първите две букви от видо-
вия епитет) = TRIAVA 

Оранжерийна белокрилка 
(Trialeurodes vaporariorum)

Опустошителната за ябълковите 
насаждения болест струпясване по 
ябълката с причинител патоген с ла-
тинско название Venturia inaequalis, 
ще получи ЕРРО кода: VENT (4 букви 
от родовото название) + IN (две букви 
от видовия епитет) = VENTIN, а все-
известния плевел троскот с латинско 
название Cynodon dactylon – CYNDA. 
За последното е нужно малко поясне-
ние – въпреки че троскота е плевел и 
се счита за изключително вредоносен 
вредител в селското стопанство, то 
той все пак е растение. Така че ЕРРО 
кода се състои от 5 букви (първите 
три от родовото название – CYN и пър-
вите две от видовия епитет - DA). Този 
факт често е причина за немалък брой 
грешки дори при сравнително опитни 
земеделски специалисти и учени. 
Освен кодирането на самия вид, 
ЕРРО кодовете обхващат и цялостна-
та класификация на един организъм 
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със всички таксономични единици: 
царство, тип, под-тип, клас, разред, 
под-разред, семейство и род. Принци-
пите на ЕРРО кодовата система е след-
ната: всички кодове започват с едини-
ца, следвана от първите четири букви 
на названието на съответната таксо-
номична единица и завършват със съ-
ответната буква описваща дадената 
таксономична единица. Тези букви са:
• За царство – К
• За тип – Р
• За под-тип – Q
• За клас – С
• За разред – О
• За под-разред – R
• За семейство – F
• За род – G
Така например, царство „Животни“ 
(Animalia) има ЕРРО кода: 1ANIMK- 1 
означава че това е класификационна 
единица, а не код на организъм. ANIM 
– че става въпрос за животни, а К – че 
такснономична единица е „царство“. 
По същата логика, тип челестоноги 
(Arthropoda) ще притежава ЕРРО кода 
1ARTHP, а клас Насекоми (Insecta) – 
1INSEC. 
Въпреки въведените универсални 
правила, в някой случеи ЕРРО кодо-
вете може да имат различия. Напри-
мер латинското название на домата 
е Lycopersicon esculentum и по прави-
лата, ЕРРО кода би трябвало да бъде 
LYCES, но всъщност е LYPES. Тази раз-
лика се получава от факта че при ня-
кой растения и вредители е възможно 
ЕРРО кодовете да се дублират тъй като 
те „взимат“ една малка част от латин-
ските названия на организмите. За да 
се избегне това, се приема че някой от 
ЕРРО кодовете може да бъдат различ-
ни от правилото им за създаване. Друг 

подобен пример е прословутия коло-
радски бръмбар с латинско название 
Leptinotarsa decemlineata. Въпреки че 
по правилата ЕРРО кода трябва да е 
LEPTDE, той всъщност е LPTNDE. 
Логичен е въпроса обаче в този слу-
чей как един специалист да разбере 
какъв е ЕРРО кода на един организъм. 
Точно за това е създадена EPPO Global 
Database (EPPO (2017) EPPO Global 
Database (available online). https://
gd.eppo.int). За момента в нея има ЕРРО 
кодове за над 74 000 вида организми 
считани за селско стопански или гор-
ски култури, и вредители по тях. Съз-
даването на един ЕРРО код също се 
подчинява на стриктни правила въ-
ведени от Европейската и Средизем-
номорска Организация за Растителна 
Защита, като всеки ЕРРО код трябва 
да премине през специален процес на 
одобрение преди да бъде приет и въ-
веден в EPPO Global Database

EPPO Global Database – начален интер-
фейс

(приближете, за да видите в детайли)
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Тази система е абсолютно безплатно 
достъпна от сайта, като предоставя 
опция както за обикновено търсене, 
така и в режим Advanced:

Търсене в режим Advanced в EPPO Global 
Database

Както се вижда от скрииншота по-го-
ре, системата може да прави търсене 
по ЕРРО код, по латинско или обик-

новено название като се поддържат 
всички езици в европейския и среди-
земноморски регион, включително 
и български, както и по-важни езици 

от други региони като например ки-
тайски и японски.

Търсене на български в EPPO Global 
Database
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 Въвеждайки названието на дадено 
растения или таксономична единица 
(царство, клас, разред …) се показва 
съответната информация – в случей, 
ЕРРО кода за домата като културно 
растения LYPES. При кликване върху 
„домат“, системата може да изкара и 
по-подробна информация:

Подробни данни за домат от извежда-
ни от EPPO Global Database

Освен ЕРРО кода, системата показва 
латинското название на растение-
то както и неговите други латински 
названия ако има такива, както и наз-
ванието на растението на различни 
езици. За някой от растенията има и 
снимка, докато за други няма в пред-
вид на факта че системата все още е в 

режим на изграждане и не е завърше-
на напълно. В лявата част се предос-
тавя и цялостната класификация на 
растението по царство, тип, под-тип, 
клас и т.н с названията на съответните 
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таксономични групи и техните ЕРРО 
кодове. При кликване върху някой от 
таксономичните единици, системата 
незабавно предоставя информация за 
нея. Например ако искаме да видим 
кои видове влизат в семейство Кар-
тофови (Solanaceae – ЕРРО код 1SOLF) 
ще получим следната информация:

Информация за таксономичната еди-
ница семейство Картофови от EPPO 
Global Database

Системата веднага показва както 
ЕРРО кода на семейството, неговата 
класификация и отделните таксоно-
мични единици (в случея родове) от 
които се състои. По аналогичен начин, 
кликвайки върху някой от изброени-
те родове, можем да получим инфор-
мация за видовете растения от които 
се състои. 
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 Информация за таксономичната единица род Solanum от EPPO Global Database

Друга изключителна възможност на EPPO Global Database е че от  лявата част 
на детайлната информация извеждана за даден вид растение, можем да по-
лучим допълнителна информация за установените вредители по него (Pests), 
по какъв начин тези вредители нападат растението и се разпространяват 
(Pathways), както и новите случеи на установяване на нови вредители по кул-
турата.
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EPPO Global Database за доматеното растение

При кликване върху Pest- системата предоставя веднага списък на всички ус-
тановени и регистрирани по домата вредители, като има допълнителна опция 
от падащото меню Type за избор на вредител като: главни (икономически зна-
чими), минимални (тези които се проявяват рядко и причиняват слаби повре-
ди), некласифицирани, и др.
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 Кликването върху някой от представените вредители, автоматично осигу-
рява допълнителна информация за него – например ако желаем да получим 
по-подробни данни за колорадския бръмбар който освен картофи, може да на-
пада и домати тъй като са от едно семейство и един род:

Информация за колорадския бръмбар извеждана от 
EPPO Global Database
(приближете, за да видите детайлите)

Отново аналогично на инфор-
мацията която се показва за 
растенията, при вредителите 
имаме ЕРРО код, латинско или 
латински названия, названия 
на други езици, таксономична 
класификация с ЕРРО кодове. 
В лявата част имаме допъл-
нителна информация като 
разпространение на дадения 
вредител по света – предста-
вено включително и като ин-
терактивна карта.
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EPPO Global Database – информация за разпространението на колорадския 
бръмбар по света

EPPO Global Database 
– информация за  ко-
лорадския бръмбар 
в България
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 Растения които се нападат от вредителя:

Както и растителни части чрез които вредителя може да бъде пренесен:

Допълнителна екстра е секцията снимки от където могат да се видят различни 
изображения на вредителя. Системата база данни дава достъп и до различни 
документи касаещи колорадския бръмбар, поддържани от ЕРРО като различ-
ни ръководства, стандарти и др.
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Освен всички изброени до тук черти на EPPO Global Database, тя позволява и 
да правят справки и по държави. Ако изберем България, например веднага мо-
жем да получим информация за вредителите и растенията които са на терито-
рията на страната, организмите които се регулират т.е спрямо кои се взимат 
растително защитни мерки.
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 Както се вижда, от скииншотовете винаги системата база данни позволява 
информацията да бъде запазвана като файл на Ексел или csv файл които от 
своя страна бързо и лесно могат да бъдат вкарани в система база данни на 
Access или друг подобен софтуер. 
Освен гореспоменатата EPPO Global Database, ЕРРО кодовете са предмет и на 
EPPO Data Services (https://data.eppo.int). Благодарение на него, самите кодове 
да бъдат свалени безплатно в различни формати, сред които масово използва-
ните XML и SQL : 

Освен всичко изброено до тук, трябва да се отбележи още една характерна 
черта на ЕРРО кодовете – а именно факта че те могат да описват както таксо-
номични единици (стандартната бинарна класификация) така и не – таксоно-
мични единици – това са класификационни единици извън официалната био-
логична номенклатура, създадени с цел приложението на данните в областта 
на земеделието и в частност – на растителната защита. Така например домата 
може да притежава още две не-таксономични единици:
• Домати които се отглеждат чрез директно засяване на семената в почва-
та – ЕРРО код LYPXS
• Домати които се отглеждат чрез разсад – LYPXP
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„Всичко тече-всичко се променя“ гла-
си една гръцка поговорка. Без съм-
нение доста хора, особено от по-въз-
растното поколение в научните среди 
ще възприемат ЕРРО кодовете като 
един вид светотатство и кощунство 
спрямо един от основополагащите 
принципи в биологичната наука. Но 
всъщност тази кодова система прос-
то променя нещата в съответствие на 
съвременната реалност и изисквания. 
Изучаването на латинските назва-
ния на организмите, принуждаването 
на поколения студенти и ученици по 
биологичните дисциплини и специ-
алности да ги наизустяват е един от 
най – неоспоримите и непоклатими 
принципи в биологията. Същевремен-
но в съвременния свят доминиран от 
компютрите, безжичния интернет и 
смартфони подобен подход изглеж-
да меко казано архаичен. EPPO Global 
Database описана в насщоятата статия 
по безспорен начин доказва до колко 
безсмислено и налудничаво е това. 
Едва ли днес когато всеки има винаги 
под ръка смартфон с безжичен интер-
нет, с който може за секунди да про-
вери и потърси даден ЕРРО код, един 
специалист в аграрните науки ще 
трябва да прекарва часове в зазубря-
нето на станалите вече безсмислени 
латински названия на организмите. 
ЕРРО кодовете не отменят бинарната 
система, те просто я видоизменят в с 
цел нейното лесно използване от ин-
формационните технологии и в края 
на краищата от специалистите в аг-
рарните науки. „Музиката е същата, 
само ритъма е друг“ както се казваше 
в един популярен телевизионен сери-
ал. Веднъж гледах в Youtube техно ре-

микс на Лунната Соната на Бетовен. За 
почитателите на класическата музика 
подобно нещо е кощунство! Направи 
ми впечатление един коментар обаче 
че ако Бетовен беше жив днес, може 
би най – вероятно щеше да напише 
своята музика точно по този начин. 
Е, аз пък съм сигурен че ако Карл Ли-
ней беше наш съвременник щеше да 
създаде бинарната система точно във 
вида на ЕРРО кодове. С появата на про-
грамни езици за статистическо про-
грамиране като световно известния 
R language (https://www.r-project.org) 
и възможностите които той предлага 
включително и в областта на систе-
мите база данни и обектно-ориенти-
раното програмиране, систематиката 
като научно направление в биология-
та и в частност – на аграрните науки 
преминава на едно съвсем ново ниво. 
Благодарение на R дори неспециали-
стите в информационните техноло-
гии могат лесно да се научат да създа-
ват и прилагат обектно-ориентирани 
модели чрез които да се имплементи-
рат сложните взаимоотношения меж-
ду вредителите, културните растения 
и пестицидите. Благодарение на това, 
безразборните третирания с пестици-
ди, замърсяването на околната среда 
и храните с токсични вещества са на 
път да останат в историята. Земедели-
ето и земеделската наука от „проста“ 
и „селска“ работа, отдавна се е пре-
върнала в изключително иновативна, 
високо технологична и прецизна чо-
вешка дейност целяща осигуряване-
то с храна на все по-нарастващата чо-
вешка популация, като същевременно 
опазва в максимална степен крехките 
екосистеми на планетата Земя. Днес 
все повече и повече световни научни 
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списания, форуми и конференции в 
областта на аграрните науки прием-
ат ЕРРО кодовете като алтернатива 
на общоприетите латински названия, 
а някой от тях – дори изискват само 
тях ! В рамките на няколко години би-

нарната система в аграрните науки 
ще изчезне и ще отстъпи мястото си 
на по-съвършените ЕРРО кодове. Как-
то се казва „краля е мъртъв, да живее 
краля!“
 

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

97Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

Възрастните индивиди на ве-
черницата Manduca sexta, сем. 
Sphingidae, се хранят с нектар 

от растенията, но захарната течност 
е повече от храна за тях. Насекомите 
имат способността да превръщат ня-
кои от захарите в антиоксиданти, кои-
то да запазват мускулите им, съобща-
ват изследователи.

Пърхайки интензивно с криле, за да 
се задържат на нивото на цветовете, 

телата на пеперудите произвеждат 
оксиданти, които атакуват другите 
мускули и клетки. Докато хората и 
другите животни могат да поемат раз-
нообразна храна, съдържаща антиок-
сиданти, то пеперудите нямат алтер-
натива. „Вечерниците са си изградили 
механизъм за преобразуване на част 
от нектара не в енергия, а в антиокси-
данти”, споделя Еран Левин, ентомо-
лог в университета в Тел Авив.

Биология

Вечерниците преобразуват 
нектара в антиоксиданти

Превод: Петя Матева; Източник: Science News

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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Ново проучване изследва про-
пуските в знанията за неизвест-
ната, но силно застрашена гру-

па на прилепите, живеещи на острови, 
и води бъдещите изследователски 
действия към поставяне на актуални 

приоритети. Островните екосистеми, 
които са резултат от изолацията им 
от континентите, имат специфична 
фауна, с голям брой видове, които не 
могат да се срещнат на нито едно дру-
го място в света. Те също така са едни 

Биология

Биоразнообразието на 
островните прилепи е 
застрашено

Превод: Ева Филипова; Източник: Science Daily

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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от най-уязвимите местообитания в 
света, което е следствие от ограниче-
ната им гъвкавост към антропогенен 
натиск.

Ирене Конена (Irene Conenna), от Из-
следователския център за метапопу-
лации на Хелзинския университет, 
подчертава: „Островните прилепи иг-
раят основна роля в поддържането на 
островните екосистеми чрез разнася-
нето на семена, опрашването на рас-
тенията и потискането на популации-
те на някои членестоноги вредители“.

Антропогенният натиск, който води 
до загубата на местообитания при ус-
вояването на нови територии за земе-
делски площи, сериозно застрашава 
тези видове до степен, до която всич-
ки изчезнали прилепи са следствие 
от човешката дейност на островите. 

Проучването на биологията на видо-
вете и природозащитния им статус 
е от първостепенна важност за про-
веждането на успешни и икономиче-
ски ефективни спасителни планове, а 
колкото по-рано се случи това, толко-
ва по-добре. Група от изследователи 
преразглеждат наличните знания за 
310 вида прилепи само от островите, 
за да се открият кои видове и острови 
в света са пренебрегвани при научни-
те изследвания.

Учените събрали информация за раз-
пределението и природозащитния 
статус на прилепите и определили 
броя на научните публикации, пос-
ветени на всеки вид. Те открили, че 
проучванията, фокусирани върху ос-
тровните видове, са изключително ос-
къдни и че наличните такива, са били 
съсредоточени върху видове с по-не-
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значителен природозащитен статус.

„Някои райони богати на островни, 
ендемични видове прилепи, като Юго-
източните азиатски и океански остро-
ви, са до голяма степен неизследвани. 
Тъй като видовете, намиращите се в 
тези райони, са научно пренебрегва-
ни досега, но и силно застрашени от 
изчезване, тези острови и видове ще 
бъдат основен приоритет при изслед-
ванията”, обяснява Конена.

Пример е скорошното преоткриване 
на Големоухия новогвинейски прилеп 
(Pharotis imogene) – вид от Нова Гви-
нея, считан за изчезнал преди 120 го-
дини.

Запазването на биоразнообразието е 
най-ефективно, когато е съпроводено 
от доброто познание за биологията на 
вида. Поради различните социални и 
логистични ограничения, насочени-
те усилия са насочени към по-малко 
приоритетни за опазване видове. Про-
учването, което разглеждаме, има за 
цел да доведе бъдещите научни из-

следвания до истинските приоритети 
за запазване на биоразнообразието 
на прилепите. Научните изследвания 
изглежда допринасят за подобряване-
то на природозащитния статус на це-
левата група видове, поради което се 
предвиждат ползи от бъдещите про-
учвания.

„Насърчаването на усилията за финан-
сиране и научни изследвания по отно-
шение на вече определените приори-
тетни острови и видове, би позволило 
да се изяснят дейностите за опазване 
и следователно да се попречи на на-
маляването на популациите”, казва 
Конена.

По материали, предоставени от Уни-
верситета в Хелзинки.

Референция към статията: Irene 
Conenna, Ricardo Rocha, Danilo Russo, 
Mar Cabeza. Insular bats and research 
effort: a review of global patterns and 
priorities. Mammal Review, 2017; DOI: 
10.1111/mam.12090 
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Акнето е изключително непри-
ятно болестно състояние на ко-
жата, което винаги се появява 

в най-неподходящия момент, а след 
като премине остава физически и пси-
хически белези. Между 80 и 85% от 
хората в някакъв момент от живота си 

са го преживявали. Съществува цяла 
индустрия, която предлага най-раз-
лични продукти за лечение или пре-
венция, често насочени към “вредните 
бактерии, които причиняват появата 
на пъпки”. Обаче, по-голямата част от 
тези продукти изобщо не са ефикасни 

Медицина

Каква е истинската причина за 
появата на акне върху лицето

Превод: Йоанна Николова; Източник: Seeker 

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

 Credit: Caitlin Regan
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и не успяват да предотвратят непри-
ятното чувство от това акнето завина-
ги да остане запечатано в албума със 
снимки на класа. 
Екип от учени се заемат със задачата 
да открият каква е истинската при-
чина за появата на това състояние и 
установяват, че проблемът не е в на-
личието или липсата на някаква кон-
кретна бактерия. Вероятно акнето 
възниква тогава, когато балансът на 
кожния ни микробиом (общият брой 
бактерии, живеещи върху кожата) 
бъде нарушен. 
Дълго време появата на болестта се 
свързва с бактерията Propionibacterium 
acnes. По време на Годишната конфе-
ренция на Микробиологичното об-
щество, състояла се в Единбург на 
5 април 2017 г., учените представят 
едно изненадващо откритие. Въпрос-
ната бактерия е всъщност преобла-
даващ и изобилен бактериален вид 
в космените фоликули на лицата на 
хора с чиста и здрава кожа. Всъщност, 
Propionibacterium acnes може дори да 
“играе роля в защитата срещу патоге-
ните”, казва пред Seeker съавторът на 
изследването Хайинг Ли (Huiying Li), 
доцент по молекулярна и медицин-
ска фармакология от Медицинското 

училище “Дейвид Гефен” към Кали-
форнийския университет, Лос Андже-
лис. Това означава, че голяма част от 
съвременните терапевтични проду-
кти всъщност убиват полезните ми-
кроорганизми. 

 Много хора вероятно си задават въ-
проса какви са причините за дисба-
ланса на микробиома. Според Ли раз-
лични фактори са от значение, като 
например хормоналните нива и струк-
турите на фоликула. “Не знаем дали 
акнето може да е заразно, но предава-
нето на микробите от човек на човек 
може да се случи”, обяснява тя. Вли-
яние оказва и секрецията на себум, 
мазната субстанция, която естествено 
овлажнява кожата и косата. Ако секре-
цията е намалена, вероятността да се 
появи акне е по-малка, но за сметка 
на това кожата е по-суха и трябва да 
се третира с овлажнители. Ето защо 
хората над 50 години, когато нивата 
на себум намаляват, рядко страдат от 
акне.  
Авторите на изследването, публику-
вано в списание Scientific Reports, Хай-
инг Ли, Ноа Крафт (Noah Craft) и Ема 
Барнард (Еmma Barnard), заедно със 
своите колеги, се заемат със серия от 
проучвания на микробиома. С помо-
щта на добре познатите ни лентички 
за почистване на пори учените взимат 
бактериални проби от кожните фоли-
кули на 72 индивида, от които 38 имат 
акне, а останалите 34 – нямат. След 
това идентифицират и сравняват 
кожните микробиоми на всяка група, 
като за целта използват технология, 
наречена метод за секвениране на 
ДНК (DNA shotgun sequencing analysis). 
По-късно анализират кожните бакте-

Едър план на Propionibacterium acnes. 
Credit: Bobby Strong/CDC
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рии на още 10 човека, за да валидират 
резултатите си. 
Така учените откриват, че хората със 
здрава кожа имат бактериални коло-
нии, богати на гени, свързани с бакте-
риалния метаболизъм. Метагеномът 
(съвкупност от гени, състоящи се от 
геноми на различни организми) “отра-
зява сумата от всички геноми на видо-
вете в колонията”, обяснява Ли. “Ние 
не можем да определим кои видове/
щамове какви гени имат, но знаем на 
какви гени е богат микробиомът при 
хората с акне, сравнено с микробиома 
при хората със здрава кожа.”
При хората с акне, обратно, са открити 
по-високи нива на гени, които причи-
няват болестта, включително онези, 
свързани с произвеждането и прена-
сянето на съединения, предизвиква-
щи възпаление, като бактериалните 
токсини, които са потенциално вред-
ни за кожата. 
Учените доказват, че никоя от бак-
териите не причинява акне, но гене-
тичните различия, засягащи различ-
ни щамове, както и общият състав на 
бактериалната общност, са в основата 
на досадното заболяване.
Що се отнася до методите за лечение, 
Ли и екипът ѝ вярват, че трябва да се 
разработят нови терапии, които “да 
бъдат индивидуални и подходът им да 
е насочен в зависимост от конкретния 
микробиом; възстановяване на балан-
са в микробиома чрез препарати, като 
потенциални локални пробиотици и/
или фаги” (вируси, които могат да ата-
куват и разрушат специфични бакте-
риални щамове, като оставят полез-
ните незасегнати – бел. прев.) 
Леченията трябва да следват тенден-
цията на по-персонализираната ме-

дицина, а не да бъдат “за всеки”, като 
този подход може да се приложи и при 
по-сериозни заболявания, каквито са 
менингитите. Повече от 35% от нас 
са домакини за бактерии менингоко-
ки (Neisseria meningitides), свързани с 
болестта, но въпреки това малка част 
развиват менингит. Промените в ба-
ланса на индивидуалния микробиом, 
имунитет и други фактори могат да 
активират вредните бактерии.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Георги Ников Чалдъков, MD, PhD, FIACS 
(Fellow of the International Academy of 
Cardiovascular Sciences). Роден съм на 
23 февруари 1940 г. в Бургас. Израснал 
съм в родния град – в махалата, около 
гърба на Пожарната команда, на вър-
ха на „Сливница” – може би най-висо-
кото място на Бургас. Летният вятър 
отваряше прозорците на къщите и до 
всички долиташе гласът на „вечерен 
тромпет”, идващ от къщата на Тончо 
Русев и брат му Иван Русев на „Алек-
сандър Велики”. Като студент Васко 
Лаков, братовчед ми, често идваше 
вкъщи с поета Борис Христов и тогава 
цялата махала, заедно с гърба на По-
жарната команда, „тръгваше отново 
след кръстоносния марш на щурците”.

Области на научна и образователна 
дейност
Кардиометаболитна адипобиология, 
Невробиология
Обучение по клетъчна биология и не-
вробиология на студенти по медици-
на и дентална медицина

Научни звания
(i) Гост-професор по клетъчна био-
логия:
• University Medical Faculty, 
Kanazawa, Japan (2003-2004); 
• University Medical Faculty, Niš, 
Serbia (2006-);
(ii) Doctor Honoris Causa на University 
of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, 
Romania;
(iii) Fellow of International 
Atherosclerosis Society (FIAS), 
(iv) Fellow of International Academy of 
Cardiovascular Sciences (FIACS)
Председател
(i) Българско дружество по клетъч-
на биология 
(ii) Биомедицински форум – програ-
ма за непрекъснато медицинско обра-
зование
(iii) Международни симпозиуми по 
адипобиология и адипофармакология 

Главен редактор
(i) Biomedical Reviews, междуна-
родно списание за клетъчна биология 
на болести
(ii) Adipobiology, международно 
списание за мастна тъкан при здраве 
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и болести

*Още за професионалния път и научен 
принос на д-р Чалдъков, четете в края 
на интервюто.

Тази фотография е направена на 21 
април 2009 г. в Рим по време на между-
народен симпозиум, посветен на 100-
ния рожден ден на Рита Леви-Монтал-
чини. Отляво надясно: Луиджи Алое, 
Рита Леви-Монталчини, Георги Чал-
дъков.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Представлявам Катедрата по анато-
мия и клетъчна биология, Медицин-
ски университет, Варна. Занимавам 
се с научни изследвания в областта 
на невробиология и адипобиология и 
обучение на студенти по медицина и 
дентална медицина.

„Да бъдеш автор на учебник е дълбо-
ка отговорност” (перифраза на Емили 
Дикинсън: „Да бъдеш цвете е дълбо-
ка отговорност”). И първото (1996), и 
второто (2014) издание на моя учеб-

ник „Клетъчна биология” е написан 
in-depth и е желателно да се чете in-
depth, ако иска читателят да се сдо-
бие с in-depth знания за съвременната 
клетъчна биология и нейното значе-
ние за разбирането на патогенезата 
на болести и тяхната превенция и те-
рапия. Влезте в http://press.mu-varna.
bg/books и, ако искате, поръчайте си 
учебника. Надявам се да е полезен за 
знанията и, по-важно, за начина на ми-
слене на любознателните студенти, 
преподаватели, докторанти, лекари и 
биолози, including Bulgarians living in 
Italy, Japan, Canada, UK, USA, allover the 
world.
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Родителите ми са ме дарили с любо-
знателност. В науката най-голямото 
ми вдъхновение идва от учителите 
ми Асен Хаджиолов-младши, Делчо 
Желязков, Рита Леви-Монталчини, 
Джордж Паладе… И от моите brain-
and-heart friends (BHF), в тях, разбира 
се, включвам и семейството си – Анто-
анета, Николай и Никифор. На върха 
на тази симбиоза стоят, докато бяха 
живи, пък и сега – майка ми и баща ми. 
Вярвам, че никой друг не може да те 
обича така всеотдайно, безкористно и 
наистина завинаги, както родителите 
ти. След това ти обичаш така децата 
си и внуците си – наричам това поток 
на двойните спирали (на ДНК).
Моят първи учител в науката е проф. 
Делчо Желязков – 1962-1966 г. като 
студент трети-шести курс бях кръ-
жочник и правих научни изследвания 
в неговата Катедра по фармакология 
във Висш медицински институт, Ва-
рна. След като бях три години лекар 
на село, през 1970 г. се върна в Alma 
Mater Studiorum и започнах като нау-
чен сътрудник в новосъздадената Ла-
боратория по електронна микроско-
пия, след години – Сектор по клетъчна 
биология, на който бях ръководител 
1987-2007 г. Повече пише в автобио-
графичната ми книга George 50 Years 
in Research, публикувана през 2012 г.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Фонд научни изследвания в България 
не подкрепя наши проекти! От 1998 г. 

и сега съм гост-учен в Института по 
клетъчна биология и невробиология, 
Рим Италия, финансово подкрепен от 
Италианския национален съвет за на-
учни изследвания (CNR).

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

(i) TRIACTOME: NEURO-IMMUNE-
ADIPOSE INTERACTIONS. IMPLICATION 
IN VASCULAR BIOLOGY. 
Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI,  
Beltowski J, Rancic G, Tunçel  N, Aloe L.
Front Immunol 2014; 5: Article 130. DOI: 
10.3389/fimmu.2014.00130
 
(ii) ADIPOBIOLOGY OF THE BRAIN: 
FROM BRAIN DIABETES TO ADIPOSE 
ALZHEIMER‘S DISEASE 
Luigi Aloe, Anton B. Tonchev, Alexander 
Maucher, Marco Fiore, Marin D. Zhelezov, 
George N. Chaldakov. Adipobiology 2015; 
7: 37-42.

(iii) NEUROTROPHINS’ MODULATION 
BY OLIVE POLYPHENOLS. 
Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti G, 
Chaldakov GN, Fiore M.
Curr Med Chem 2016; 23:3189-3197. 
PMID: 27356540

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Има потенциал, но той се осъществява 
сравнително трудно в България. За-
това съм изпратил 15-20 мои студен-
ти-кръжоцници след дипломирането 
им в Япония, Англия, Канада и САЩ, 
където защитиха дисертации и някои 
от тях вече са доценти и професори в 
тези страни.
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Как оценявате работата на екипа 
си?
Всички се стараем да бъдем част от 
световното state-of-the-science в био-
медицината.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има и се занимават, защото ръково-
дител на Катедрата е един от моите 
ученици – проф. Антон Тончев (44). И 
имаме подкрепата на Ректора на на-
шия Университет и на колеги от Ита-
лия, Япония, САЩ и Германия.
На настоящите и бъдещите студенти 
пожелавам: Бъдете здрави и любозна-
телни! Уважавайте родителите, па-
циентите и учителите си. Спазвайтe 
Десетте Божии заповеди и Хипократо-
вата клетва. И се подписвам:
Искрено ваш,
Георги Н. Чалдъков, BHF, MD, PhD, DHC, 
FIAS, FIACS

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да си намерят добър учител и той/тя 
да им помогне да станат отлични уче-
ни. Чрез Декалог на студента, който 
им раздавам на първата ми лекция на 
всяка учебна година им казвам още:
(...) 9. Развивай моралните си рефле-
кси – взаимно се уважавайте и обичай-
те, създавайте brain-and-heart friend/
ship (BHF).
     10. Имай куража да преминеш поне 
веднъж на червено по пътя на наука-
та, за да направиш своя зелена пътека 
в него.

Какво, според Вас, трябва коренно 

да се промени в България по отно-
шение на науката?
Голяма и дългосрочна финансова под-
крепа на образованието и науката 
от държавата и бизнеса. Тревожи ме 
„действеното невежество”, „организи-
раната посредственост” – защо тези, 
които сричат, лъжат и крадат, упра-
вляват онези, които създават знания, 
поезия, театър, музика? – големият 
въпрос на прехода „диктатура – демо-
крация”. Вярвам, че чрез приоритетно 
инвестиране в образование и наука 
ще престанем да се въртим в пороч-
ния кръг на невежеството, алчността 
и агресията. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Достоевски ми даде повече от Гаус – 
казва Айнщайн. На мен: Достоевски, 
Лорка, Христо Фотев, Маркес, Борхес... 
ми дадоха повече от Делчо Желязков, 
Джордж Паладе и Рита Леви-Монтал-
чини. С внука ми препрочитам Малки-
ят принц, Мечо Пух, Ние, врабчетата, 
Алиса... Пиша есета, публикувани са в 
книги – шестата, през 2017, е озаглаве-
на Homo Janus Bulgaricus. Народопси-
хология и народопатология (не само) 
на българите. След работа обичам теч-
ните дискусии с brain-and-heart friends.
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Един от девизите ми: The joy of doing 
science and education is a supreme kind of 
brain-and-heart devotion and friendship. 

*Тук можете да откриете още ин-
формация за професионалния път и 
научен принос на д-р Чалдъков:

Гост-учен
2nd Department of Pathology, Medical 
University (SOTE), Budapest, Hungary 
(1976, 1981, 1982);
Institute of Atherosclerosis, Münster 
University, Münster, Germany (1985, 
1986);
Department of Physiology, Medical 
Faculty, Tübingen University, Tübingen,
Germany (1986);
Department of Pathology, Japan Stroke 
Prevention Center, Shimane Medical 
University, Izumo, Japan (1986-1987);
Department of Anatomy and 
Developmental Biology, Royal Free 
Hospital School of Medicine, London 
University, London, UK (1991-1992);
Institute of Cellular Biology and 
Neurobiology, National Research Council, 
Rome, Italy (1998-  ) – този Институт е 
основан и ръководен (до 2012) от Рита 
Леви-Монталчини – Нобелов лауреат 
за медицина, 1986 (вижте приложена-
та фотография).

Публикации в международни peer-
reviewed списания и книги: 
245, цитирания: 2 098, Impact factor: 
339 (по данни на Research Gate, 21 юни 
2017)  

Концептуални научни приноси
                         
I. Секреторна функция на васкуларни 
гладкомускулни клетки

1. Chaldakov GN, Nikolov SD. 
Ultrastructure of the arterial smooth 
muscle cell. In: Wolf S, Werthessen NT, 
editors. The Smooth Muscle of the Artery. 
New York City, NY: Plenum Press. Adv Exp 
Med Biol 1975; 57:14–20. .
2. Chaldakov GN, Vankov VN. 
Morphological aspects of secretion in 
the arterial smooth muscle cell, with 
special reference to the Golgi complex 
and microtubular cytoskeleton. 
Atherosclerosis 1986; 61: 175-192.
II. Хипотеза за терапия на атероскле-
роза  
3. Chaldakov GN. Antitubulins – a new 
therapeutic approach for atherosclerosis? 
Atherocslerosis 1982; 44: 385-390.
4. Chaldakov GN, Vankov VN. Antifibrotic 
approach in the therapy of arterial 
occlusive diseases: new considerations. 
In: G. Trubestein, editor. Conservative 
Therapy of Arterial Occlusive Disease. 
Stuttgart, New York, Georg Thieme 
Verlag, 1986, p. 224-226.
III. Интегрирана (триактомна) хипо-
теза за атеросклероза
5. Chaldakov GN, Fiore M, Ghenev PI, 
Stankulov IS. Aloe L. Atherosclerotic 
lesions: possible interactive involvement 
of intima, adventitia and associated 
adipose tissue. Int Med J  2000; 7: 43-49.
6. Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI,  
Beltowski J, Rancic G, Tunçel  N, Aloe 
L. Triactome: neuro-immune-adipose 
interactions. Implication in vascular 
biology. Front Immunol 2014; 5: Article 
130. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00130
IV. Кардиометаболитна адипобиоло-
гия и адипофармакология 
7. Chaldakov GN, Stankulov IS, Hristova 
MG, Ghenev PI. Adipobiology of disease: 
adipokines and adipokine-targeted 
pharmacology. Curr Pharm Des 2003; 9: 
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1023-1031. 
8. Chaldakov GN, Beltowsky J, Ghenev 
PI, Fiore M, Panayotov P, Rancic G, 
Aloe L. Adipoparacrinology – vascular 
periadventitial adipose tissue (tunica 
adiposa) as an example. Cell Biol Int 
2012; 36: 327-330. DOI: 10.1042/
CBI20110422 
9. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, 
Aloe L. Adipopharmacology, a novel drug 
discovery approach: a metabotrophic 
perspective. Lett Drug Design Discov 
2006; 3: 503–505.
V. Невроадипокринология
10. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev 
AB, Hristova MG, Ranĉiĉ G, Aloe L. The 
adipose tissue as a third brain. Obesity 
Metab 2009; 5: 94-96..
11. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev 
AB, Aloe L. Neuroadipology: a novel 
component of neuroendocrinology. Cell 
Biol Int 2010; 34: 1051-1053. 
VI. Хипотеза за метаботрофен потен-
циал на адипокини и невротрофини 

12.. Yanev S, Aloe L, Fiore F, Chaldakov 
GN. Neurotrophic and metabotrophic 
potential of nerve growth factor and brain-
derived neurotrophic factor: Linking 
cardiometabolic and neuropsychiatric 
diseases. World J Pharmacol 2013; 2: 92-
99. DOI:10.5497/wjp.v2.i4.92
VII. Невотрофини и природни проду-
кти
13. Carito V, Venditti A,  Bianco A, Ceccanti 
M, Serrilli AM, Chaldakov G, et al. Effects 
of olive leaf polyphenols on male mouse 
brain NGF, BDNF and their receptors 
TrkA, TrkB and p75. Nat Prod Res 2014; 
28:1970-1984. 
DOI: 10.1080/14786419.2014.918977.
14. Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti 
G, Chaldakov GN, Fiore M. Neurotrophins‘ 
modulation by olive polyphenols. Curr 
Med Chem 2016; 23:3189-3197. PMID: 
27356540
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Когато бях малка, почти изпит-
вах съжаление към малките 
кръвосмучещи същества, които 

се промъкваха незабелязано до мен и 
правеха големи сърбящи плюски по 
кожата ми. Вярвах, че е несправедливо 
ние да ядем палачинки, а те да трябва 
да вечерят с капка кръв. Тогава още не 
знаех, че те всъщност се хранят с рас-
тителни сокове. Не знаех и че това са 
всъщност млади женски индивиди, 
както и че кръвта им е необходима 
като източник на протеин за разви-
тието на техните яйца. Наричаха ги 
просто комари и със сигурност никой 
от възрастните край мен не ги обича-
ше. Някъде по онова време проведох и 
моите първи биоложки изследовател-
ски наблюдения. Въпреки неприят-
ното чувство да бъдеш „засмукан” от 
комар и съвсем естествената реакция 
на бързо желание да се освободиш от 
натрапника, детското любопитство 
понякога все пак надделяваше и аз 
успявах да се овладея и да не прого-
ня тънкокракото същество, впиващо 
„хоботче” в кожата на ръката ми. Тога-
ва приближавах ръката към очите си, 
така че да го наблюдавам достатъчно 
отблизо, и гледах как прозрачното му 
коремче постепенно се издува, дока-

то се пълни с червена кръв. После как 
бързо изважда невероятно тънкото 
си хоботче (как ли не се чупеше?) и, 
макар и малко по-тромаво, отлита на-
някъде.  
С годините, а вероятно и под влияние 
на възрастните около мен, и аз като 
тях престанах да харесвам странни-
те същества. Интересът ми постепен-
но съвсем се притъпи и за мен те се 
превърнаха в просто досадни комари. 
Детският спомен, но вече с опитомен 
интерес, се разбуди отново чак три де-
сетилетия по-късно в една юлска при-
вечер, докато се наслаждавах на ти-
шината, идваща със замиращия бриз, 
и на звуците от лекото плискане на 
водата в стъклопластовия корпус на 
лодката, вързана на пристанището в 
едно малко градче на южното ни Чер-
номорие. 
„Ухапването” беше болезнено и 
предизвика обичайната реакция на 
опити за бързо прогонване на натрап-
ника, който не искаше да си тръгне. 
Точно тогава забелязах и натрапника. 
Нямаше леко невзрачния и безцве-
тен облик на нашенските комари с 
цвят на есенна шума. На пръв поглед 
изглеждаше по-тъмен. Но най-необи-
чайно за мен нещо бяха ярко раира-

Медицина

Комарите – непознатите познати
Автор: Ралица Зидарова

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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ните му крака. Не си спомнях комари 
от детството ми да са имали някога 
„чорапогащи” на раета. Това донякъ-
де ме смути. Беше сигурно, че не е от 
домашните видове от родовете Culex 
или Anopheles. Но не ми позволи и 
дълго време да го наблюдавам, защо-
то много скоро приключи с вечерята 
и отлетя. 
Най-скоростна насока за видяното, 
преди да забравя набързо запечатани-
те в съзнанието ми детайли, можех да 
получа само от Google. Справката по-
каза, че изглежда това беше вид от род 
Aedes, a съвсем прясно съобщение в 
бургаските медии за находище на ази-
атски тигров комар в града потвърди 
подозренията ми. Вечерта споделих 
откритието си с няколко познати в 
местното ресторантче. А те само ми 
казаха, че отдавна срещат този стра-
нен раиран комар, но не знаят какъв е.  

Биология и поведение

Азиатският тигров комар и родни-
ните му принадлежат на род Aedes 
(Stegomyia). Te се характеризират с 
тясно и черно тяло със светли и тъмни 
люспици на коремчето и торакса и/
или редуващи се светли и тъмни иви-
ци на краката. Когато са кацнали, дър-
жат тялото си паралелно на субстрата 
с „хоботчето” си (proboscis) насочено 
надолу под ъгъл.

През жизнения си цикъл, както и оста-
налите комари,  те преминават през 4 
стадия: яйце, ларва, пупа и възрастен 
индивид. 
Женските комари снасят яйцата на 
влажни повърхности главно на места, 
на които може да има допълнително 

овлажняване - по края на блата, дуп-
ки в дървета, където се задържа вода, 
в основата на листата на растенията, 
както и в различни употребявани от 
човека в ежедневието предмети и ус-
тановки - саксии, басейни, открити 
съдове с вода като буркани, кофи, дет-
ски играчки, съдове за събиране на 
дъждовна вода, и др. 

Сравнение на позицията на тялото при 
родовете Anopheles, Culex и Aedes по ма-
териали от виртуалната библиотека 
на Панамериканската здравна органи-
зация, www.bvsde.paho.org.
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По данни на учените от Университе-
та във Флорида женските комари на 
жълтата треска снасят на серии 100-
200 яйца, в зависимост от количество-
то поета кръв. Една женска доставя 
около 5 серии от яйца през живота си. 
Яйцата са дълги около 1 мм. Яйцата 
на азиатския тигров комар са овални 
и по-дребни (до 0.5 мм). 
Яйцата са способни да издържат и на 
продължително засушаване, както и 
в различна степен на неблагоприятни 
температурни условия. 
В рамките на няколко дни до няколко 
месеца, в зависимост от условията, от 
яйцата се излюпват ларвите на кома-
рите. Ларвите живеят във вода.  

Яйца на Aedes aegypti (комар на жълтата треска), CDC Public Health Image Library, 
ID 688 (вляво) & ID 687 (вдясно). 

Яйца на Aedes aegypti (комар на жъл-
тата треска), CDC Public Health Image 
Library, ID 688 (вляво) & ID 687 (вдясно). 

Вляво горе: ларвa на Aedes aegypti (комар на жълтата треска), Michele Cutwa-
Francis, University of Florida. вдясно горе: ларва на Aedes albopictus (азиатски 
тигров комар), Michele M. Cutwa, University of Florida. 
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Според американски учени, ако тем-
пературата е ниска, ларвите на Aedes 
aegypti (комар на жълтата треска) 
може да преживеят дори месеци без 
по-нататъшно развитие, стига да има 
достатъчно вода. 

По правило ларвите на комарите 
„висят с главата надолу” във водата. 
Снабдени са с малка тръбица (сифон), 
която подобно на шнорхел стърчи над 
повърхността на водата. Чрез нея те 
осигуряват достъпа си до кислород. 
Хранят се непрекъснато, като поглъ-
щат  органична материя и различни 
микроорганизми, налични във вода-
та. Ларвите растат, при което сменят 
обвивката си 4 пъти. След това се пре-
връщат в пупа. 
По правило ларвите на комарите „ви-
сят с главата надолу” във водата.

 Снабдени са с малка тръбица (сифон), 
която подобно на шнорхел стърчи над 
повърхността на водата. Чрез нея те 
осигуряват достъпа си до кислород. 
Хранят се непрекъснато, като поглъ-
щат  органична материя и различни 
микроорганизми, налични във вода-
та. Ларвите растат, при което сменят 
обвивката си 4 пъти. След това се пре-
връщат в пупа. 
Пупата е покояща фаза в развитие-
то. Пупите вече не се хранят, а само 
стоят на повърхността на водата. За 

Долу: ларви на комар от род Culex, CDC 
Public Health Image Library, CDC/James 
Gathany, ID 4048
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разлика от подобни стадии при дру-
ги насекоми, пупите се движат. Ако 
се почувстват некомфортно или за-
страшени, те се гмуркат в дълбочина, 
след което отново изплуват нагоре до 
повърхността на водата. Поемат кис-
лород с две тръбици, разположени на 
„главата”.

Пупи на комара на жълтата треска 
(Aedes aegypti), CDC, Media resources.

Пупа на Aedes aegypti отблизо, C.M. 
Zettel, University of Florida

В рамките на 2-3 дни в пупата настъп-
ва метаморфоза. След това обвивката 
на пупата се разкъсва и на бял свят се 

появява оформен млад летец с позна-
тия ни вид на комар. Няколко дни след 
това летците са вече способни да се 
размножават. При нормални обстоя-
телства полетните способности на 
възрастните индивиди са ограничени 
- разпространяват се на разстояние от 
не повече от 100-200 метра от място-
то на излюпване на яйцата. 

Видео: https://www.youtube.com/
watch?v=IFZljvWRJIU

Една част от видовете от род Aedes 
живеят в напълно природни условия, 
други предпочитат близостта на чове-
ка и дори снасят яйцата си в домашни 
условия. Отличават се с агресия към 
жертвите си, особено силно изразена 
през деня и най-вече в часовете точно 
след изгрев и преди залез. Кръвосму-
чат на малки порции. Според едно 
проучване на италиански учени, ин-
дивиди на азиатския тигров комар са 
способни да „хапят” от 30 до 48 пъти 
в час. 
Два вида с раирани крака се радват 
на особена популярност и са под на-
блюдение на световните здравни 
власти: азиатският тигров комар 
(Aedes albopictus), както и роднината 
му - комарът на жълтата треска (Aedes 
aegypti). Причината е в значителното 
разширение на ареала им на разпрос-
транение и потенциалната възмож-
ност да пренасят разнородни заболя-
вания. 
Възрастните индивиди от двата вида 
могат да бъдат разграничени най-об-
що по вида на белите ивици на гръб-
ната страна на торакса. Комарът на 
жълтата треска е снабден с подобна 
на лира бяла фигура на торакса, а ази-
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атският тигров комар носи една плът-
на бяла линия, източена до средата на 
торакса.

Горе: комарът на жълтата треска - 
Aedes aegypti, по CDC Public Health Image 
Library, CDC/ Paul I. Howell, MPH; Prof. 
Frank Hadley Collins, ID 9534. Вижда се 
бялата „лира” на торакса.
 

Долу: азиатски тигров комар - Aedes 
albopictus, CDC Public Health Image 
Library, CDC/ James Gathany, ID 1865. 
Вижда се бялата линия по средата на 
торакса.
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Комарът на жълтата треска е изявен 
привърженик на човешката кръв. В 
менюто на азиатския тигров комар 
присъства и кръв от човек, но и от 
различни диви и питомни бозайници, 
птици, влечуги и земноводни. Експе-
риментални лабораторни проучвания 
и анализи на поетата кръв обаче са по-
казали, че все пак и той има известно 
предпочитание към човешка кръв. 

Инвазивност
И двата вида отдавна са излезли из-
вън границите на естественото им 
разпространение.  В миналото пре-
носът им на нови места е бил осъщест-
вен с помощта на корабния транспорт 
и най-вече благодарение на съдове 
за складиране на вода на борда. Днес 
като основна причина за глобалната 
им инвазия се счита транспортът на... 

Горе: карта на глобално очаквано разпространение на Аedes aegypti и Aedes albopictus 
по модел на Kraemer et al. 2015, eLife, http://dx.doi.org/10.7554/eLife.08347. 

Червените зони показват висока вероятност (1) за поява на видовете в тези ра-
йони. Моделът е основан на съществуващите данни за разпространението на два-
та вида, наложени върху данни за фактори на околната среда, благоприятстващи 
разпространението и развитието на видовете. 
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автомобилни гуми. При транспорти-
рането на гуми на открито в тях се за-
държа дъждовна вода, която осигуря-
ва добра възможност за развитие на 
яйцата на комарите. Веднъж положе-
ни в гумите, дори и при изпарение на 
водата, издръжливите на засушаване 
яйца могат да изчакат месеци до след-
ващо овлажняване. Търговията с дру-
ги стоки, като например безобидния 
на пръв поглед „бамбук на щастието” 
(Dracaena braunii), има принос в  ин-
тродуцирането на азиатския тигров 
комар.  

 Комарът на жълтата треска (Aedes 
aegypti) произхожда от Африка. Към 
днешна дата e разпространен в тро-
пичните и суб-тропичните райони на 
почти цял свят, включително и в юго-

източната част на САЩ, Южна Амери-
ка, Югоизточна Азия и част от Австра-
лия. Исторически, в Европа комарът 
на жълтата треска е бил разпростра-
нен и по Средиземноморието от края 
на 18-ти до средата на 20-ти век. След 
средата на 20-ти век изчезва от тези 
места, а причините за изчезването му 
не са съвсем изяснени. Според данни 
на ECDC (Европейски център за пре-
венция и контрол на заболяванията) 
към април 2017 г. комарът на жълтата 
треска има установени (т.е. размножа-
ващи се) популации в южните части 
на Русия, Краснодарския край, Абха-
зия, Грузия, а наскоро е намерен и по 
крайбрежието на Черно море в севе-
роизточна Турция. Разпространен е и 
на остров Мадейра. В България до мо-
мента не е установен.

Горе: Разпространение на комара на жълтата треска в Европа към април 2017 по 
данни от проекта VectorNet. В червено са отбелязани районите с установени (раз-
множаващи се) популации. Източник: ECDC.
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Комарът на жълтата треска е чувстви-
телен към температурата на околната 
среда, а яйцата му не могат да прежи-
веят по-дългите и студени зими на 
умерените ширини. Въпреки това се 
счита, че няма съществени причини, 
поради които видът да не се устано-
ви в някои райони на Европа с по-мек 
климат, като например Гърция или 
Сочи, а оттам, при благоприятстващи 
изменения в климата, да се разпрос-
трани и на други места. 
Азиатският тигров комар (Aedes 
albopictus) идва от Югоизточна Азия. 
През последните десетилетия се раз-
пространява по всички континенти с 
изключение на Антарктида. Нарежда 
се сред 100-те топ инвазивни вида. 

Азиатският тигров комар е много кон-
курентноспособен и адаптивен. Лар-
вите му са по-устойчиви от тези на 
комара на жълтата треска. Яйцата му 
издържат продължително засушаване 
(до 12 месеца) и, за разлика от яйцата 
на комара на жълтата треска, яйцата 
на някои щамове на азиатския тигров 
комар могат да презимуват в диапауза 
при температури до около -10 оC.  
По обобщени данни на ECDC, през 1985 
г. азиатският тигров комар е пренесен 
в Тексас, САЩ, и оттогава се е разпрос-
транил в над 20 щата. Глобалната му 
експанзия продължава през 1986 г. с 
Южна Америка, когато навлиза в Бра-
зилия, а малко по-късно и в Мексико. 
В Африка се появява в Камерун с ус-

Горе: Разпространение на азиатския тигров комар в Европа към април 2017 по дан-
ни от проекта VectorNet. В червено са отбелязани районите с установени (размно-
жаващи се) популации. Източник: ECDC.
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тановили се там популации през 2000 
г. В Европа първото му находище е от 
Албания през 1979 г. Днес е разпрос-
транен по цялото Средиземноморие, 
като най-засегната е Италия. Отдел-
ни индивиди са залавяни и в превоз-
ни средства по пътищата в Западна 
Европа. В България размножаващи се 
популации са регистрирани за първи 
път през 2011 г. в района на Бургас. 
Към април 2017 г. видът се е заселил 
в няколко отделни области в централ-
ната, северозападната, югозападната 
и югоизточната част на страната. 
 Предполага се, че с промените в кли-
мата през следващите десетилетия 
към по-топъл и по-влажен, е възмож-
но азиатският тигров комар да се ус-
танови и в Западна Европа (Белгия, 
Франция, Холандия и др.), докато в 
Южна Европа рискът от разпростра-
нението му може леко да намалее, по-
ради по-сух и горещ климат. 
Разширението на ареала на азиатския 
тигров комар има и някои ефекти с все 
още неясно значение. Според данни, 
изложени учени от Университета във 
Флорида, след навлизането и устано-
вяването в САЩ на азиатския тигров 
комар, популациите на другия нети-
пичен за САЩ комар, този на жълтата 
треска, са започнали да се смаляват. Не 
е известeн ефектът върху популации-
те на местните за един район комари. 

Медицинско значение
Видовете от род Aedes (Stegomyia) са 
или утвърдени, или потенциални век-
тори за разпространението на редица 
екзотични паразити и вируси, послед-
ните означавани общо с термина ар-
бовируси. Арбовирусите са уникални 
вируси по начина си на разпростране-

ние, който включва три компонента: 
вирус, вектор и гостоприемник. Кома-
рите, подобно на други кръвосмучещи 
организми-вектори, разпространяват 
вируса, който са поели с кръвта от 
вече заразен с вируса организъм (чо-
век или животно). Вирусът се предава 
със слюнката на комара-преносител 
при „ухапването” на жертвата. Група-
та на арбовирусите е разнообразна. 
Всеки от тях причинява различно за-
боляване, снабдено също с екзотично 
име: жълта треска, денга, западнонил-
ска треска, чикунгуня, зика и много 
други.

Представената надолу кратка справ-
ка не цели да предостави на читателя 
медицинска информация за арбовирус-
ните инфекции, а само основни, обоб-
щени данни за някои от по-известни-
те инфекции и техните вектори.

Жълтата треска е заболяване, причи-
нено от вирус от сем. Flaviviridae. По 
данни на Световната здравна орга-
низация жълтата треска е ендемична 
за 47 държави в Африка и Централна 
и Южна Америка. През периода 17-19 
век е била спорадично наблюдавана 
и в други държави. В Европа вирусът 
е внасян неколкократно с корабния 
транспорт, като предизвиква епиде-
мии в Испания и Португалия, една от 
най-големите от които е в Севиля през 
1800 г. с около 51 000 жертви. Преди 
близо 100 години Макс Тейлър съз-
дава първата ваксина срещу жълта 
треска. Днес по Световните здравни 
регламенти поне 100 държави в света 
изискват сертификат за ваксинация 
на пристигащи от държава, за коя-
то жълтата треска е ендемична. При 
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пътуване в държава, където жълтата 
треска е разпространена, Световна-
та здравна организация препоръчва 
ваксинация. Към 2017 г. голяма част 
от населението на ендемичните за 
жълта треска държави е ваксинирано. 
Липсата на съобщения на заболели от 
жълта треска не означава, че вирусът 
го няма и че рискът при пътуване е ма-
лък. Причината е, че вирусът може да 
се разпространява и по линията при-
мати-комар-човек, а липсата на данни 
за проява на болестта може да се дъл-
жи на колективния имунитет на насе-
лението на една държава. Тъй като в 
цикъла на разпространение влизат и 
примати, колективният имунитет не 
е достатъчен да защити неваксиниран 
пътуващ, особено в селските и диви-
те райони. Една част от заболелите от 
жълта треска развиват тежка хемора-
гична форма на болестта. За полови-
ната от тях след 7-10 дни изходът е 
летален. Няма специфично лечение. 

Компютърна графика по електрон-
номискроскопска снимка на непълно 
развит вирус на жълтата треска, по 
Zhang et al. 2003, Virusworld

Основен преносител на жълтата трес-
ка е Aedes aegypti - комарът на жълта-
та треска. По данни на CDC (Център за 
контрол и превенция на заболявани-

ята - САЩ) азиатският тигров комар 
- Aedes albopictus, не е компетентен 
преносител на вируса на жълта трес-
ка. 
Денга е тропическа треска, причи-
нявана от вирус от сем. Flaviviridae. 
Известни са няколко серотипа на ви-
руса. Според Световната здравна ор-
ганизация преболедуването от един 
серотип води до траен имунитет към 
него, но само временен към останали-
те серотипове. Обикновено заболява-
нето протича обратимо при взимане 
на навременни мерки. В някои случаи 
може да премине в хеморагична фор-
ма с летален изход. Най-застрашено е 
населението на слабо развитите ико-
номически държави и особено децата. 
През 1970 г. денга е считана за заболя-
ване с много тежки епидемии само в 
9 държави. Към 2015 г. броят на дър-
жавите, в които е разпространена, е 
над 100, а броят на заразените само в 
последните десетилетия нараства не-
колкократно: от 0.4 млн. през 1996 до 
3.2 млн. през 2015 г. В момента около 
половината от населението на плане-
тата живее под риск от заразяване с 
денга. През 2016 г. е лицензирана пър-
вата ваксина, а няколко други вакси-
ни са в период на клинични изпита-
ния. Към момента Световната здравна 
организация препоръчва ваксината за 
населението на държави, които са под 
висок риск. В случай на заразяване ле-
чението е поддържащо. 
Вирусът има цикъл основно човек-ко-
мар-човек, макар да не се изключ-
ва възможността за въвличането и 
на примати в някои райони на света. 
Основен вектор е отново комарът на 
жълтата треска. Азиатският тигров 
комар е второстепенен преносител на 
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болестта. 
 

Компютърна графика по електронно-
микроскопска снимка на вирусa на ден-
га, по Kuhn et al. 2002, Virusworld

Чикунгуня е заболяване, причинено 
от вирус от сем. Togaviridae. Рядко е 
фатално, но предизвиква силни болки 
в ставите, които могат да продължат 
дълго време сред преболедуване. Спо-
ред Световната здравна организация 
болестта е разпространена в над 60 
държави в Азия, Африка, Европа, Се-
верна и Южна Америка.  Основни пре-
носители са комарът на жълтата трес-
ка и азиатският тигров комар. През 
2005-2006 г. голяма епидемия избухва 
на островите Реюнион и Мавриций с 
около 272 000 заразени. Счита се, че 
основен вектор там е бил азиатският 
тигров комар. През 2007 г. болестта е 
пренесена в Италия - не от долетял ко-
мар, а от хора - резервоар на болестта. 
Там са регистрирани близо 200 слу-
чая. Няма известно лечение.

Зика е вирусна инфекция, която се 
дължи на вирус от сем. Flaviviridae. 
По данни на СЗО вирусът циркулира 
в Африка, Азия и Америка. Първата 
регистрирана голяма епидемия сред 
човешкото население на планетата е 

в Микронезия през 2007 г. През 2015 
г. друга епидемия избухва в Бразилия. 
Заболяването протича сравнително 
леко, но при бременни жени води до 
тежки увреждания на плода. Устано-
вена е и връзка между прекарана ин-
фекция и синдромът на Гилен-Баре, 
предполагана и за други арбовирусни 
инфекции. След заразяване на човек 
се счита за възможно вирусът да се 
предава и по полов път. Лечението на 
заболелите е симптоматично.  Векто-
ри могат да бъдат комарът на жълта-
та треска и азиатският тигров комар.

Западнонилската треска се пренася 
основно от комари от род Culex и ня-
колко други комара. У нас по природа 
има поне няколко вида комари, които 
могат да служат като вектори на бо-
лестта. Азиатският тигров комар не 
е доказан вектор, макар според Цен-
търа за контрол и превенция на за-
боляванията - САЩ  да може да бъде 
инфектиран с вируса.  Последното все 
още не означава, че той може действи-
телно да предаде вируса.  
Освен арбовирусни инфекции, кома-

Компютърна графика на вируса, изобра-
жение: Pascal Goetgheluck/SPL.
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рите от род Aedes могат да бъдат пре-
носители и на паразитни червеи, при-
чиняващи заболявания при човека и 
животните, като например дирофила-
риоза (dogs heartworm). Рядко заболя-
ването може да засегне и човека. 
За разлика от род Anopheles, комарите 
от род Aedes не пренасят малария. 

Контрол
За разпространение на арбовирусни-
те инфекции, пренасяни от комари, 
влияние оказват редица фактори. Ос-
вен наличието на вектор в един ра-
йон, фактори са и наличие или поява 
на резервоар на съответен вирус в 
същия район, плътността на попула-
циите на вектора, възприемчивостта 
на щама на даден вектор към съответ-
ния вирус и колко успешно вирусът си 
пробива път до слюнчените му жлези, 
цикълът на разпространение на ви-
руса, поведението на векторите и на 
крайните гостоприемници, и др. Това 
означава, че азиатският тигров комар 

у нас, сам по себе си, все още не е за-
плаха за здравето на хората. 
Aedes aegypti, който у нас не се е уста-
новил, се е превърнал в домашен ко-
мар в много райони на света, тъй като 
неговата „опитомена” форма рядко се 
отдалечава на повече от 100 м от до-
машни условия. Той свободно навлиза 
в къщите и прекарва време в почивка, 
скрит на тъмни места, където няма 
естествени врагове. Снася яйцата си 
най-често в произведени от човека 
контейнери, в които се задържа вода. 
Домашните условия за него са  много 
благоприятни - комарът живее под 
един покрив с жертвата си, а жертва-
та без да иска осигурява изобилие от 
подходящи условия за полагане на яй-
цата му. 
Aedes albopictus, вече живеещ и у нас, 
e често срещан в близост до човешки-
те домове, но не е „питомен” и може 
да живее и по-далече от домашните 
условия - главно на места с буйна рас-
тителност. Тъй като смуче кръв от 
различни животни, спокойно може да 
съществува и далече от хората. Тези 
разлики в местообитанието и в по-
ведението правят борбата и необхо-
димите мерки за контрол на попула-
циите на двата вида в известна степен 
различни. Пръскането с инсектициди 
например може да е по-ефективно за 
намаляване на популациите на Aedes 
albopictus, но не може да повлияе вър-
ху домашните популации на „опито-
мения” Aedes aegypti. 
И за двата вида основните мерки за 
борба и ограничаване на разпростра-
нението са мониторинг на разпростра-
нението им,  навременно установява-
не на нови находища и унищожаване 
на местата, които са подходящи за тях-

Модел на вируса на зика, Visual Science 
(http://www.visual-science.com)
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ното размножаване. 
Центърът за контрол и превенция на 
заболяванията - САЩ призовава, че 
всички можем да се включим в борба-
та с инвазията на комарите. Вие, съсе-
дите Ви, както и обществото, всички 
можетe активно да участвате. Като 
не поддържате у вас или във вашата 
градина съдове, в които биха могли да 
се развият ларви на комари, чистите 
навременно и поддържате басейните 
и други полезни или приятни за чове-
ка съоръжения с вода, не оставяте на 
открито отворени съдове или други 
предмети, в които случайно събрала 
се дъждовна вода да предостави до-
бри условия за развитие на популация 
от комари.  Така ще намалите попула-
циите и на останалите (досадни) ко-
мари, каквито и да са те. 

h t t p : / / w w w. l a w e s t v e c t o r. o r g /

mosqpupcolor.htm

За публикацията са използвани данни на 
Световна здравна организация (WHO), Па-
намериканска здравна организация (PAHO), 
Център за контрол и превенция на заболя-
ванията - САЩ (CDC), Европейски център 
за превенция и контрол на заболяванията 
(ECDC), Европейска агенция по околна среда 
(EEA), База данни на глобалните инвазив-
ни видове (GISD), както и цитираните там 
литературни източници, данни на Универ-
ситета във Флорида (http://entnemdept.ufl.
edu/creatures/aquatic/aedes_aegypti.htm#top 
и http://entnemdept.ufl.edu/creatures/aquatic/
asian_tiger.htm) и цитираната там литера-
тура, публични данни на д-р Огнян Миков от 
Националния център за заразни и паразитни 
болести, както и:
Gratz NG. 2004. Critical review of the vector status 
of Aedes albopictus. Med. Ved. Entomol. 18(3). 
Kraemer et al. 2015. The global distribution 
of the arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. 
albopictus. Ecology, epidemiology and global 
Health. eLife. DOI: 10.7554/eLife.08347

Morillon et al. 2002. Yellow fever 
in Europe during 19th century. In: 
Ecological aspects of past settlement 
in Europe. European Anthropological 
Association, Biennial Year Book.
Reiter P. 2010. Yellow fever and dengue: 
a threat to Europe?. Euro Servaill. 
15(10). 
Dengue vaccine: WHO position paper 
– July 2016. Weekly epidemiological 
record 30: 349-364., 
презентация на Fredericks J. със 
заглавие: Zika Virus Vectors: Aedes 
Mosquito Biology and Behavior, и др. 
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Изследване чрез ядрено-маг-
нитен резонанс (ЯМР) устано-
вява разлики в пренаталния 
(преди раждането) пренос на 
кислород от майката към бебе-
то.

Когато бебето е родено малко, 
често това се приписва на ге-
нетични фактори или на май-

чините рискови фактори като лошо 
хранене или тютюнопушене. Но из-
следване на близнаци, водено от из-
следователи от Бостънската детска 
болница, установило, че по-бавният 
пренос на кислород от майката към 
бебето през плацентата, предполага 
по-бавния растеж на плода, както и 
по-малък мозък и черен дроб.

Изследването, публикувано в науч-
ните доклади, е първото, което прави 
директна връзка между резултатите 
от раждането и плацентарния транс-
порт на кислород.

Чрез изучаването на еднояйчни близ-
наци, изследователите били способни 
да контролират както генетичните, 
така и майчините рискови фактори. 
Въпреки, че еднояйчните близнаци 
споделят плацентата, тя се разделя на 
две отделни части, като едната може 
да бъде по-здрава от другата.

Д-р Елън Грант /директор на Boston 
Children’s Fetal-Neonatal Neuroimaging 
and Developmental Science Center/ и  
Елфар Адалщайнс /доктор в Масачу-
зетския технологичен институт/, раз-
работили неинвазивен метод, използ-
ващ ЯМР, за да определят времето за 
доставяне на кислород в плацентата в 
реално време. Използвайки тази тех-
ника, наречена ЯМР Кръвен праг на за-
висимост от оксигенация (ЯРМ КПЗО), 
те показали, че дисфункционалните 
плаценти имат големи участъци с ба-
вен приток на кислород до плода.

“Досега нямахме възможност да погле-

Медицина

 Защо единият от близнаците е 
по-малък? Отговорът може да се 
крие в плацентата

Превод: Даниел Николов; Източник: Science Daily
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днем регионалната функция на пла-
центата в жив организъм” – казва д-р 
Грант, “Пренаталният ултразвук или 
рутинният клиничен ЯМР може да 
оценят плацентарната структура, но 
не и регионалната функция, която не 
е еднаква в плацентата. Доплеровият 
ултразвук е настоящият клиничен ме-
тод за оценка на плацентарната функ-
ция, измерващ кръвния поток в пъп-
ната връв и други фетални съдове, но 
чрез него не може да се определи кол-
ко добре се пренасят кислородът или 
хранителните вещества от майката 
към плода.“

Картографиране в реално време на 
кислорода в плацентата

В новото проучване, част от проекта 
“Човешка плацента“ финансиран от 
Националния институт по здравео-

пазване, Грант, съвместно със старши 
изследовател д-р Джулиан Робинсън 
/началник на акушерите в Бирмин-
гам и болницата Brigham Women’s 
Hospital/ и техни колеги, следили 7 се-
рии от еднояйчни близнаци по целия 
път до раждането им, като конкрет-
но проследили бременностите, при 
които единият близнак е по-малък от 
другия.

От 29. до 34. гестационна седмица се-
демте майки претърпявали ЯМР КПЗО 
за около 30 минути. Докато жените 
вдишвали чист кислород в продъл-
жение на 10 минути, екипът на Грант 
измервал колко дълго отнема кисло-
родът да достигне максималната си 
концентрация в плацентата, известна 
като време за достигане на платото 
(ВДП), а след това колко време е  не-
обходимо на кислорода да премине 
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през пъпната връв към плода, а оттам 
в мозъка и черния му дроб. Изследова-
телите, ръководени от Полина Голант 
/доктор в Лабораторията по компю-
търни науки и изкуствен интелект 
към  Масачузетски технологичен ин-
ститут – MIT/, използвали алгоритми 
за корекция на изображението, раз-
работени от MIT, за да се приспособят 
към движението на плода.

Те установили зависимостта, че 
по-дългото ВДП в плацентата е свър-
зано с по-ниски чернодробни и мо-
зъчни обеми и по-ниско тегло при 
новородените. ВДП е свързано и с пла-
центарната патология, когато плацен-
тата е изследвана след раждането от 
плацентарния патолог Дрейсила Ро-
бъртс, доктор в Massachusetts General 
Hospital.

Грант се надява, че работата на еки-
па ѝ ще бъде използвана за по-до-
бро разбиране на рисковите фактори 
при бременността, за разработване 
на пренатален тест за майките, при 
които има съмнения за плацентар-
на дисфункция и в крайна сметка за 
подобряване на пренаталното лече-
ние. „Нашата следваща цел е да разбе-
рем какво причинява изменението в 
транспорта на кислород в плацентата 
и да определим граничната стойност, 
която би била от значение за бремен-
ността, включително и за единичната 
бременност.“

Бъдещи насоки

Грант вярва, че плацентният транс-
порт на кислород е отличен пример 
за това как факторите на околната 

среда могат да променят ДНК, която 
всички наследяваме. Бъдещите про-
учвания ще изследват как плацент-
ният транспорт на кислород засяга 
експресията на феталния ген и специ-
фичните мерки за развитието на мо-
зъка и метаболизма на органите. Тези 
проучвания ще използват специална 
бобина за ЯМР, чиято цел е подобря-
ване на точността на изображението 
и е разработена за бременни майки 
от Лари Уолд /доктор в Athinoula A. 
Martinos Center/. Уилям Барт /док-
тор и началник на Майчино-фетална 
медицина към Massachusetts General 
Hospital/ и Клои Зера /доктор акушер 
в Massachusetts General Hospital/ също 
са се присъединили към екипа, за да 
ръководят разработването на нови 
стратегии за подобряване на наблю-
дението на бременни майки.

„Плацентата играе ключова роля в 
развитието на плода и здравето на 
майките”, казва Дейвид Уайнбърг, ръ-
ководител на проекта “Човешка пла-
цента“, стартиран от Националния 
институт за детско здраве и човеш-
ко развитие Еунис Кенеди Шрайвър. 
„Разбирането как функционира това е 
от съществено значение за разработ-
ването на интервенции за подобрява-
не на здравето на майките и техните 
бебета.”
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Учени от финансирания от Ир-
ландската Научна Фондация 
APC Microbiome Institute към 

Университетския колеж в Корк, Ир-
ландия, доказаха, че при мишки бакте-
риите в червата играят ключова роля 
в регулирането на коремната болка и 
свързаните с нея промени в главния и 
гръбначния мозък.

Висцерална болка е описателен тер-
мин за силна болка, идваща от въ-
трешните органи на тялото и засяга-
ща значителна част от населението. 
Тя е част от общата характеристика в 
патофизиологията на функционални-
те стомашно-чревни нарушения, към 
които спада и Синдромът на раздраз-
нените черва (СРЧ).

Понастоящем стратегиите за лече-
нието на висцерална болка са незадо-
волителни, като развитието на нови 
терапевтични средства е затруднено 
от липсата на по-подробно познаване 
на основните механизми, замесени в 

измененията на връзката между мо-
зъка и червата.

Човешките черва са дом на над 100 
трилиона бактерии и други микроор-
ганизми, известни като микробиота 

Медицина

Учените разкриват важната роля 
на бактериите при регулирането 
на коремната болка

Превод: Силвия Пашева; Източник: Science Daily
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(микрофлора). Чревната микрофлора 
се включва в процеси като храносми-
лане, метаболизъм, имунни отговори 
и абсорбция на хранителни вещества.

Доскоро се знаеше много малко от-
носно това как микрофлората влияе 
върху нервната система, но става все 
по-ясно, че чревните микроорганизми 
могат да повлияят на мозъка и пове-
дението.

Екипът на професорите John Cryan и 
Ted Dinan, разкриват нов механизъм 
в основата на който може да се появи 
висцерална болка.

Те доказват, че мишки, които израст-
ват без бактерии (гнотобиоти, в сте-
рилни условия), са свръхчувствител-
ни към висцерални стимули.

Тези животни показват съответни 
промени в гените на гръбначния мо-
зък, както и в зоните от мозъка, участ-
ващи в модулацията на низходящата 

болка и нейното емоционално регули-
ране.

От особен интерес е, че при колони-
зирането на мишките с чревни бакте-
рии промените се реверсират. Което 
предполага, че има възможност про-
мените да се обърнат с помощта на 
интервенции, които засягат микро-
флората.

Професор Cryan, заявява: „Ние сме 
много развълнувани от тези данни, 
защото макар от дълго време да се 
смята, че микрофлората играе клю-
чова роля в модулацията на болката, 
настоящето изследване го доказва ка-
тегорично и предлага прозрения за 
някои от потенциалните невробиоло-
гични механизми, които действат”.

Получените данни ни позволяват да 
разберем СРЧ и подкрепят концепция-
та за насочване на микрофлората към 
модулиране на симптомите на болка 
при стомашно-чревните нарушения.
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 Резюме

Христина Хранова е родена в сре-
дата на XIX в голямо патриархал-
но семейство. Нейният живот и 

делото ѝ я определят като родолюби-
ва българка, сподвижница на Васил 
Левски, родоначалничка на българ-
ското акушерство и водното спасява-
не у нас. За съжаление нейното име и 
живот са известни само на шепа исто-
рици и родолюбиви българи и тънат 
в забвение. Цел на настоящата статия 
е да си спомним за нея и да отдадем 
дължимото уважение на тази мъчени-
ца на България. През целия си живот 
тя поставя Родината над собствените 
си интереси. За съжаление през по-
следните години от героичния си жи-
вот, тя е болна, немощна и забравена 
от „синовете на България”  (членове 
на Народното събрание), достойната 
българка е подложена на глад и ни-
щета. Намират се благодарни и ро-
долюбиви българи, които ѝ помагат. 

Едва в 1918 г., няколко години преди 
нейната кончина, ѝ е отпусната пен-
сия от 60 лв. (толкова е струвал един 
метър хасе). Тя умира забравена, през 
ноемврийската есен (14.11.) на 1922 
г. Погребват я стари бойни другари, в 
гроб без паметник, гроб отдавна „за-
личен“..., който днес никой не знае.

Ключови думи: Христина Хранова, 
живот, дело, акушерство, водно спася-
ване

Според някои автори Христина Храно-
ва Ценкова е родена в далечната 1852 
г. в Клисура, а според други - една го-
дина по-рано, през 1851 г. Спорове 
има и за родното ѝ място. Изброени са 
Клисура, Самоков и София. Според нас 
в бъдеще това може да стане обект на 
нови проучвания, но не е чак толко-
ва важно. По-важното е да възкресим 
делото и да запазим жива паметта за 
тази велика жена - една от мъченици-

История

Христина Хранова - една от 
мъчениците на България

Автор: 1Михаела Варнева, 2Радина Варнева
1)Доцент, Факултет „Денталнамедицина”, Катедра „Клинични 
медицински науки”, Медицински университет „Проф. д-р П. 
Стоянов”-Варна
2)Ученичка, НГХНИ „Константин Преславски“-Варна
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те на България.
Бягайки от робските безчинства в се-
лото си и с надежда за по-добра пре-
храна, семейството ѝ събира покъ-
щнината и напуска родното място. 
Заселва се и заживява в югоизточните 
покрайнини на София, някъде около 
днешната черква „Св. Седмочислени-
ци“. По това време тя е около 12-го-
дишна.
Баща ѝ, Храно Овчаря, се радва на го-
лямо семейство – 18 деца,от които 12 
сина и 6 дъщери. Христина е най-мал-
ката и кат очели е наследила най-мно-
го качествата на баща си – решителна, 
любознателна, буйна, свободолюбива.
Учила четмо и писмо в училището на 
Йорданка Филаретова, тя е будна и 
съобразителна девойка. В училище е 
добра ученичка, но когато случаят я 
изправя пред възможността да бъде 
помощничка на Левски, тя изобщо не 
се колебае, защото пази жив спомена 
за зверствата на турския башибозук в 
родното ѝ село, където по чудо оцеля-
ва.
Преоблечена като мъж, тя снове от 
София до Ловеч и обратно, разнасяй-
ки пощата на Четвъртия таен рево-
люционен комитет със седалище в 
Панагюрище. След време тя пише в 
спомените си: „Аз пренасях, преобле-
чена като мъж, писма на I-вий Софий-
ски, на IV-тий Панагюрски и на VIII-ий 
Ловченски комитет по заповед и ука-
зания на великияЛ евски (през гори 
и планини, деня и нощя, в хубаво и в 
лошо време).
Не минава много време и до Хранови 
достига грозната вест, че опасният 
за турската власт баш комита Васил 
Левски е заловен и осъден на смърт. 
Христина без колебание се решава да 

отиде на обесването. Преоблича се 
като овчарка, намята ямурлук, взима 
гега в ръка и отива близо до мястото 
на екзекуцията, за да види Апостола 
за последен път и да се прости с него. 
Когато той увисва на бесилото, още 
по-гореща ярост закипява у нея да от-
мъсти на турците за скъпата жертва. 
Идва пролетта на 1876 г. и Христина 
активно се включва в подготовката на 
въоръженото априлско въстание. За-
минава за историческото село Батак, 
за да вземе участие в бунта. С пушка в 
ръка се сражава срещу многобройните 
и озверени турски аскери. Развихря се 
страшното варварско клане. По чудо 
оцеляват няколко жени, между които 
е и тя. „В деня на грозното Баташко 
клане аз се намирах в самата черква, 
гдето загинаха толкова невинни и се 
избавих по едно чудо.”
Още несъвзело се от ужасите на поту-
шаването на Априлското въстание, до 
семейството на Храно Ценков достига 
радостната вест, че Сърбия е обявила 
война на Турция. Повечето от братята 
ѝ са сред доброволците в дружините 
на българските войводи и заминават 
за Сърбия да помагат във войната. Че-
тирима от тях не се завръщат в бащи-
ния дом.
Не минава и година, и Русия обявява 
война на Турция. Тогава останалите 
живи братя на Христина заедно с нея 
потеглят от София за да се присъе-
динят към българските опълченци. 
Храбро се сражават при Шипка, Шей-
ново и Стара Загора. Хр. Хранова пише: 
„Когато удари часът на Освобождение-
то, аз с оръжие в ръка, наред със слав-
ните опълченци, воювах при Шипка, 
Шейново и Стара Загора…”.Там някъде, 
незнайно къде, загиват нейните шест 
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братя.Десет стават жертвите, дадени 
от семейството на Храно Ценков пред 
олтара на отечеството.Всички с една 
надежда: да помогнат на България.
В руската армия има много лекари 
и фелдшери мъже, но сестрите и са-
марянките са съвсем малко и трудно 
смогват да прибират пострадалите 
сред сражения и да се погрижат за тях. 
Веднъж един фронтови лекар познава, 
че под войнишката униформа, с която 
е облечена Христина, се крие жена и 
я повиква да му помага при превърз-
ването на ранените и обслужването 
на болните. От руските лекари тя е 
научила, че в Киев има акушерски ин-
ститут, а те я уговарят да го завърши, 
защото в новоосвободената държава 
ще има нужда от много дипломирани 
акушерки, каквито дотогава са липс-
вали. 
„След като изпълних свещения си 
дълг към Отечеството, мислейки, че 
жената в тежки моменти може нарав-
но с мъжете да помогне на родината 
си, аз заминах да се уча…”.
Като даровита ученичка ѝ отпускат 
стипендия и тя заминава за Русия. 
Ученолюбивата девойка избира това, 
с което ще бъде полезна за „родните 
си сестри”, т. е. – учи за акушерка. През 
1881 г. успешно завършва курса на 
„Повивалний институт” (Акушерския 
институт) при Имперския универси-
тет „Св. Владимир” в Киев и получава 
диплома.
 По това време (1879 г.), докато тя 
учи, от Русия се завръща друга голяма 
българска патриотка – знаменоската 
на въстаниците в Панагюрище - Рай-
на Княгиня, която също е завършила 
акушерство. Но тя се захваща с тази 
професия години по-късно.

Христина се завръща в България и на 
15.X.1881 г. започва акушерската си 
практика, когато е назначена от сто-
личната община и започва работа на 
новото си поприще – става първата 
дипломирана акушерка в България - 
родоначалничка на българското аку-
шерство.„Аз станах акушерка, пише в 
спомените си Христина, и като такава  
в течение на ред години помагах на 
хиляди майки да дадат на България 
хиляди храбри синове и достойни дъ-
щери. Моята ръка изтегли из недрата 
на родилките не по-малко от 3 462 жи-
вота…”

Христина Хранова (седнала) като кур-
систка в института в Киев (вероятно 
1879 г.)
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Трябва човек да знае как се е гледало 
на „учените” акушерки някога, за да 
разбере за какъв подвиг става дума. 
Повечето жени предпочитали т. нар.
баби – неуки, но с опит. Хората са каз-
вали: избабила детето. Защото все още 
бабите, както през турско време са по-
магали на родилките. А дълга е била 
и съпротивата на непросветените се-
мейства, недоверието им в младите 
акушерки! Трудни са първите стъпки 
в работата ѝ. Тя ходи по домовете на 
родилките, за да им помага при раж-
дането, но – само, ако я повикат. А това 
в началото се случва много рядко. То-
гава започва сама да издирва бремен-
ни жени и да им предлага своята по-
мощ. Първоначално се установява на 
работа в София, после отива в Лом, къ-
дето не остава дълго. През 1884 г. се 
премества в Силистра. 
Хр. Хранова често е прекъсвала рабо-
тата си, защото е смятала съдбата на 

страната ни и за своя съдба. Когато по 
време на Сръбско-българската вой-
на сръбските войски нападат в гръб 
България от западната ѝ граница след 
Съединението през 1885 г., тя грабва 
пушката, която си пази от сраженията 
при Шипка, Шейново и Стара Загора, 
и отново е на бойната линия заедно 
с мъжете. Ранена е в лявото коляно. 
„Ала когато сърбите, след Съедине-
нието, заплашиха свободата на Оте-
чеството, аз пак не се стърпях, грабнах 
пушката и се отзовах на границата и 
като доброволка (в отряда на полко-
вник Николаев, по-късно - генерал) 
взех най-живо участие в сраженията 
при Драгоман, Гургулят и Сливница. 
Аз бях една от първите в редовете 
на фелдшериците (фелдшерките) на 
бойното поле. За това съм наградена 
със съответствующите медали ...“  Не ѝ 
е било удобно да добави, че не е знаела 
сън и почивка – ту като храбър боец, 
ту като прославена медицинска сес-
тра. Наричали са я „майка на героите“. 
След края на войната тя отново се от-
дава на акушерското си призвание. 
Голяма част от парите, с които ѝ се 
отблагодаряват по-заможните съпру-
зи, тя раздава на бедните родилки, от 
които изобщо не взема възнагражде-
ние. 
Към 1900 г. е на работа във Варна и по-
край акушерството полага и основите 
на българското водно спасяване. Въз-
хищава хората със своята „състрада-
телна душа“, с рядката си смелост.

Може би, защото е обичала морето, тя 
е била отлична „плавачка“- да припом-
ним, че жените по това време се топят 
в морето или в реката (ако им се поз-
воли от родителите им или от съпру-

Христина Хранова
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га им) само до глезените, при това - с 
дрехите.
По онова време в Морските бани на 
града не е имало спасители, пък във 
водата са ставали нещастия. И тя се 
изявява като първа българска „мор-
ска“ спасителка „неканена и редовна“. 
След време ще „отчете” в дневника си: 
„Спасих през тия години, между дру-
гото, не по-малко от 54 давещи се от 
явна смърт... По непредпазливост или 
по случайност... из вълните на Черно 
море... през разни сезони на морските 
къпания ...“ 
Спасява „мъже, жени и деца“. През всич-
ките осем години, когато е в морския 
град, тя спасява от удавяне 54 души. 
За истинското ѝ самопожертвование 
– варненци са ѝ дълбоко признателни 
и по тяхно предложение, през 1907 г.  
тя е наградена със сребърен орден „За 
гражданска заслуга“ и парична пре-
мия от 50 наполеона. 
Навярно тя е и първата неофициална 
българска състезателка по плуване, 
за нея се разказва: при облози за дъл-
го надплуване  (въпреки своите 50 
години) е побеждавала млади моря-
ци. Твърди се, че е участвала в плув-
ния маратон Варна - Галата. Обичала 
е и да се шегува, веднъж маскирана в 
женската баня, като „черно чудовище“, 
внезапно се появила откъм морето, 
при мъжката баня и какво - стотината 
изплашени мъже набързо се разбяга-
ли ... 
Някога издатели и книжари са отпе-
чатвали пощенски картички за заслу-
жили българи, които днес оценяваме 
като документи с рядка историческа 
стойност. През 1911 г. е издадена по-
щенска картичка и за Христина Хра-
нова, по повод празнувания двоен 

юбилей-30 години „непрекъсната“ 
акушерска работа и 60 години от рож-
дението ѝ. Тя е в опълченската си па-
радна униформа - достолепна, побе-
ляла, трогателно сериозна. Една от 
мъчениците на България.

 При избухването на Междусъюзниче-
ската война патриотизмът на Хранова 
отново закипява. За пореден и после-
ден път, тя ще тръгне с пушката си да 
брани свободата и независимостта на 
родината, въпреки, че по това време 
(1913 г.), навярно е била малко над 
шейсет годиншна.  „...и аз отново наде-

Христина Хранова с ордените и ме-
далите, с които е наградена – фото 
“Карастоянов”, София, бул. “ЦарОсво-

бодител”
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нах войнишкия си шинел и се сражавах 
при Куманово, Егри-Паланка, Кочани 
и Джумая. Сега обаче аз  почувствах за 
пръв път, че силите започват да ми из-
неверяват.  Стари недъзи ме заставиха 
да оставя милата си пушка в ъгъла...“ 
За участията си във войните на Бъл-
гария и за всеотдайния ѝ труд тя е на-
градена и с военни, и с граждански от-
личия. Информацията за тези награди 
също е оскъдна. Според документите 
тя е наградена с „Орден за граждански 
заслуги” - сребърен и Почетния знак 
на Червения кръст за участието ѝ във 
Сръбско-българската война (1885 г.). 
На една от снимките, които се съхра-
няват в Музея по история на медици-
ната във Варна, тя е с 6 ордена и ме-
дали. (Сн. 4). Те са трудно различими 
върху старата черно-бяла снимка, но 
отчитайки начина, по който са подре-
дени, вида на формата и лентите им,  
Стоянова  изказва предположение за 
отличията, с които е награждавана:

1. Войнишки знак на Ордена за хра-
брост IV степен с мечове;
2. Орден за гражданска заслуга VI сте-
пен сребърен без корона;
3. Възпоменателен кръст за независи-
мостта;
4. Възпоменателен медал за Сръб-
ско-българската война (1885 г.) сребъ-
рен- (той е бил  връчван на лица, взели 
пряко участие в военните действия);
5. Възпоменателен медал за Сръб-
ско-българската война (1885 г.) брон-
зов (oсвен на военни е бил връчван на 
служители на Червения кръст - лека-
ри, милосърдни сестри и граждански 
лица със заслуги към армията);  
6. Почетен знак „Червен кръст” с лен-
та, начална емисия, който според „Сви-

детелство от БДЧК” ѝ се дава за война-
та от 1885 г. и за заслуги към болни и 
ранени. 

Кога точно е била награждавана с тези 
отличия също е трудно да се каже, но 
на снимките до 1906 г. тя е само с две 
от тях - Възпоменателния медал за 
Сръбско-българската война 1885 г. и 
Почетния знак „Червен кръст” с лен-
та. Според повечето автори през 1907 
г. е наградена с „Орден за граждански 
заслуги”- сребърен, за големите ѝ за-
слуги към България. Възпоменател-
ният кръст за независимостта е уч-
реден през 1909 г., връчван на бивши 
поборници, опълченци и доброволци 
във войните за Освобождение и Обе-
динение на България. Тогава  с него е 
удостоена и Хр. Хранова. Тя присъства 
в списъка на наградените под номер 
11477 като доброволец - участник в 
Сръбско-българската война (1885 г.) 
от София.
Малко радост изпитва Христина в лич-
ния си живот. Завинаги остава самот-
на и не успява да се задоми.Сигурно 
самочувствието ѝ респектира мъжете 
– какъв съпруг при жена, която държи 
в спалнята си пушка! 
Макар войнишката ѝ куртка да е укра-
сена с отличия, оттук нататък я чакат 
теглила.Тиха, някак незабележима, а 
здравето ѝ непрекъснато отслабва – „и 
ето ме днес - руина“. Натиска я „крайна 
беднотия“.
Тъй като невинаги е била на държавна 
работа, не успява да получи държавна 
пенсия, а няма семейство и близки, 
при които да се подслони, временно я 
приютяват милостиви познати хора, 
които още не са забравили добрините 
ѝ, затова и толкова често сменя квар-
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тирите си в София (където се завръща 
за да доживее старините си).
Приемали са я като „народна жена“.  
Благодетелка не само с професията си 
ами и с всичките си средства, винаги 
покровителка на най-бедните. За себе 
си сякаш не е мислила. „От друга стра-
на, понеже работих повече от хуманни 
подбуждения, а не за лични материал-
ни облаги, аз не можах да спестя сред-
ства за преживяване...“ 
Не се надява на могъщи покровите-
ли, а сама пише писма до Народното 
събрание: „Стара, немощна, недъгава 
– аз несъм в състояние да изкарвам 
прехраната си и медлено се топят и 
последните ми сили в грозна мизерия. 
Има дни, когатосъмпринуденадагла-
дувам; зъзна от студ… Никой няма да 
склопи моите старчески очи, когато 
дойде часът на смъртта ми. Но поне 
спасете ме от страдания и лишения до 
тоя върховен час… Аз не искам много. 
Помогнете, колкото да не умра от глад 
и студ. Милост, милост, синове на май-
ка България!…”. 
Какво ли е коствало на тази велика 
жена да напише тези редове? Тя, коя-
то с пушка в ръка се е борила за тази 
власт, тя която е извоювала победи 
на бойното поле, помагала е на бедни 
и нуждаещи се, да се моли на колене 
пред новопоявилите се политици и 
държавници.
Дълго не се трогват сърцата на „сино-
вете на България“. Най-после в начало-
то на март 1918 г. (10 г. след подадена-
та от нея молба)  Народното събрание 
ѝ отпуска „пожизнена народна пен-
сия“ от 60 лева месечно, като горе-до-
лу толкова е струвал един метър плат 
хасе. Или с пенсийката си тя е могла да 
си купи килограм сирене, килограм за-

хар, един сапун за пране, както и всеки 
ден по един черен хляб... Около чети-
ри години не е гладувала. Умира  през 
ноемврийската есен (14.11.) на 1922 г. 
Както пише неин биограф: погребват 
я „стари бойни другари, гроб без па-
метник, гроб отдавна „заличен“..., кой-
то днес никой не знае.

Заключение

При произнасяне името на Христина 
Хранова у нас се надига гордост, спо-
давена от чувство на тъга. Гордост за-
щото тя е била винаги там където е 
имало нужда от нея-на бойното поле 
и в различни градове от страната. Ра-
боти безотказно повече от 30 години 
като акушерка – най-напред в София, 
после в Лом, в Силистра и най-дълго 
– във Варна, цели 17 години.Тъга, за-
щото въпреки че отдава младостта и 
живота си за България, на старини, 
както и мнозина други родолюбиви 
българи, тя е изоставена от царското 
правителство да доживява дните си в 
мизерия. Макар че през 1911 г. е било 
организирано тържествено чества-
не на тридесетгодишнината от ней-
ната дейност като акушерка и е била 
наречена „Майка на героите“, като е 
била издадена и юбилейна пощенска 
картичка с лика ѝ, „понеже не била ра-
ботила на държавна работа, а само на 
общинска и на частна практика“, не ѝ е 
отпусната никаква пенсия. 10 години 
по-късно през 1918 г., четири години 
преди нейната кончина тя получава 
мизерна пенсия от 60 лв.
За съжаление тя е забравена още при-
живе и затова днес трябва да попра-
вим тази несправедливост. Дали ще ус-
пеем? Това зависи от нас, настоящото 
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и бъдещите поколения, които могат и 
трябва да запазят жив спомена за тази 
велика жена и мъченица на България.
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Проект, финансиран за изпълне-
ние по ОПРР 2007-2013г. на ЕС, 
операция 3.1 „Подкрепа и Разви-

тие на Природни, Културни и Истори-
чески атракции” и с финансовото учас-
тие на Възложителя – община Свищов, 
бе реализиран през 2013 г. Проектът 
се развива върху разкрития и проу-
чен югозападен участък на античния 
Нове с площ около 23 дка, източно от 
строителните граници на гр. Свищов. 
Това е централната част на римския 
лагер. На хронологичен и темати-

чен принцип експозиционният терен 
е разделен на три зони – Епископски 
комплекс, Принципия (щаб на легиона), 
Източна порта и на осем археологиче-
ски подобекта: Епископска резиденция, 
Малка базилика, Баптистерий, Голя-
ма базилика, Манастирски комплекс с 
приют за поклонници, Антични улици, 
Принципия и Източна порта. Изгра-
дена е и обслужваща сграда с паркинг. 
Проведени са благоустроителни меро-
приятия и върху съседни терени.

История

НАСТИЛКИТЕ НА НОВЕ 
ЕКСПОНИРАНЕТО НА АНТИЧНИ 
НАСТИЛКИ – ЕЛЕМЕНТ, НА КОЙТО 
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ИЗЯВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА 
СРЕДА
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Нове притежава някои отличителни 
характеристики, съобразени при фор-
миране на концепцията за експонира-
нето му. Това е най-големият разкрит 
по българските земи римски военен 
лагер – развил се в ранносредновеко-
вен град, със значителен обем автен-
тични структури от І-ІV в.сл.Хр. и не-
надстрояван – изоставен след VІІ в.сл.
Хр. Нове съдържа изявени образци 
на римското строително изкуство и 
сградна типология от периода на раз-
цвет на империята, които са разкрити, 
разчетени и документирани в ориги-
налния им вид въпреки частични про-
мени и надстроявания в Античността. 
Това е единственият античен обект, 
проучван непрекъснато над 50 годи-
ни и с продължаващи проучвания, и 
без цялостно реализирани рестав-
рационно-експозиционни работи до 
2013г. Тези обстоятелства дадоха на-
соки за обобщаване и актуализиране 
на огромния обем емпирични данни; 
за актуална преценка за необходима-
та защита и възможните интервенции 
в обекта; за използване на съвремен-

ни подходи, методи и технологии при 
експонирането му. От друга страна – 
налице са значителни загуби на ориги-
нална субстанция през последните де-
сетилетия – в резултат на нарушения 
на историческите пластове по време 
на археологически проучвания в дъл-
бочина; на дълготрайни атмосферни 
деструкции на незащитен оригинал; 
на специфичните и неблагоприятни 
хидрогеоложки характеристики на ра-
йона; както и буквално разпиляване, 
отмъкване на камък, керамика и ар-
хитектурно-художествени елементи 
към съседни селища. Нове е единстве-
ният в България обект, включен в мо-
мента в списъка на World Monuments 
Watch със застрашени културни цен-
ности. Въпреки това, наличието на 
добре структурирана информация 
през годините, както и обемът на съх-
ранения оригинал, бяха достатъчни за 
аргументиране на решения относно 
вида на подобектите и необходимите 
мерки за реставрирането им.
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 Приложени са диференцирани рестав-
рационни подходи към отделните по-
добекти и фрагменти от тях – консер-
вация, реконструкция и реинтеграция 
и анастилоза. За реконструкция на 
градежи във височина са ползвани ме-
тоди на сравнение, графично пропор-
циониране и конструктивна преценка 
по носеща способност на субструкци-
ята, за хипотетично изграждане на 
липсващи обеми. Ползвани са и гра-
фични реконструкции на полските 
проучватели. Отговорен етап в проек-
та бе определяне на единна историче-
ска периодизация – по време на дъл-
гогодишната работа на около дузина 

екипа от български и полски проуч-
ватели, е установена хронологията 
на изграждане и строителни проме-
ни в отделни антични обекти, но има 
разминаващи се становища, както и 
– липсва теория за комплексна изява 
на обектите в отделни исторически 
етапи. Трябваше да се аргументира и 
видът на обектите към тази периоди-
зация. Бе определена оптимална дата 
за експониране на комплекса на Прин-
ципията към II–IV в.сл.Хр., и Епископ-
ски комплекс, Източна Порта и Антич-
ни улици към III – края на V в.сл.Хр. От 
голямо значение за дефиниране на из-
водите в проучвателната част на про-
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екта са и откритите архитектурно-ху-
дожествени елементи и занятчийски 
артефакти – по тяхната стилистика, 
надписи.
При консервацията и реконструкци-
ята на запазени настилки от разли-
чен вид – камък, керамика и глина - в 
помещения, хипокаусти и в открити 
дворни и улични участъци, се сблъс-
кахме в най-голяма степен с пробле-
ма за периодизацията им, както и с 
постигане на съвременни норми за 
благоустрояване и достъп до средата. 
Трудно се определя обхватът на даден 
тип настилка, без различими следи от 
полагането й на място.
Обикновено, настилките са елемент, 
чието значение при изява на опти-
малната дата на обектите, както и за 
цялостната експресия на археологи-
ческия обект, се подценява. В архе-
ологическите статии и проучвания, 
ползвани при реставарция на обекти, 
най-малко информация съм срещал 
за настилките – значително по-малко 
отколкото за художествени и битови 
артефакти напр. Причините за това 
са често обективни – липса на твър-
да субстанция, деструкция, нечетима 
многослойност, смесване и пренареж-
дане в историческите периоди, загуба 
на оригинал по време на проучвания; 
и в случая с Нове в някои пунктове се 
лишихме от оригинал заради самораз-
падащата се субстанция.
Пътните, дворни и интериорни 
настилки от ранния римски период 
по нашите земи – възхода на импери-
ята, са обикновено твърди – каменни, 
керамични, спечена глина. Впечатля-
ващи са каменните блокове ползвани 
за улични, пътни настилки – понякога 
тежки до един тон. Ако не са ползвани 

и в последствие за пренареждане на 
други нива, те стоят в най-ниските ар-
хеологически слоеве (в тази статия не 
обследвам примери от друга, по-ранна

типология – напр. тракийски периоди, 
но може да се направи аналогия с до 
тук изложената проблематика). По-
някога оригиналните настилки са в 
историческия слой, който – в зависи-
мост от възприетата реставрационна 
концепция, не подлежи на експони-
ране; друг път може видът и състоя-
нието им да не отговарят на общата 
желана естетика за експоната – напр. 
ако последният е надстрояван, или 
без оригинал в суперструкция. Или - 
както в Нове, да се наложи промяна на 
оригинални нива заради повърхност-
ното отводняване и придвижването 
на хора с увреждания в отделни учас-
тъци. Друга обективна трудност в ре-
шението как да експонираме настил-
ките, е състоянието на решетъчни, 
ронливи и меки оригинални настилки 
– от малоформатни плочи, чакълести, 
смесени с трамбована пръст – таки-
ва от по-късни, византийски ранно-
средновековни периоди. Аналогии на 
проблематиката може да направим с 
последващите исторически периоди, 
в които монументалността на граде-
жите съответства на обществено-ико-
номическото ниво на развитие на 
държавите, у нас – монументалните 
градежи и тежки настилки в Първата 
българска държава, респ. дребнома-
щабните строежи и късносреднове-
ковни настилки във Втората.
Късните настилки в Нове – след гот-
ското нашествие през втората поло-
вина на III век н.е., са основно от пов-
торно ползвани елементи – тежки 
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каменни плочи (често начупени) и ке-
рамика, премествани при преизграж-
дане и доизграждане на разрушени-
ята от нападения и пожари, за нови 
градежи и при разширяване на укре-
пителната система на града, както и 
нови настилки от бързо и лесно обра-
ботвани материали – чакъли и трош-
ляк, глина и смесени земно-трамбова-
ни настилки. Изоставянето на Дакия, 
зачестилите варварски нападения, 
затихването на контактите между 
провинциите и намаляването на дос-
тавките и подкрепата от митрополи-
ята вече предопределят упадъка на 
империята и необходимостта от чес-
ти приложения на по-бързи и евтини 
строителни похвати. Единствената 
улица с непроменени ниво и ориги-
нални настилки от каменни блокове в 
по-големия си обхват от този период 
остава – по археологически данни до 
момента, via principalis. Това се оказа 
обаче спорно в завършека й при Из-
точната порта. Перпендикулярната на 
нея via praetoria – между Принципия-
та и Епископския комплекс е настлана 
в късния период с трошляк от дребен 
чакъл и керамика – вероятно резул-
тат от разрушения, и трамбована зем-
на маса, като последната, състояща се 
предимно от льос в района, придобива 
здравина на спечена глина след утъпк-
ване и атмосферен престой за някол-
ко сезона. От ранната каменна настил-
ка – края на I – началото на II в.н.е., по 
via praetoria са документирани някол-
ко отделни фрагмента при археологи-
ческите разкрития през 90те години; 
по време на изкопните работи през 
2013г. бе намерено само едно парче 
от счупена каменна плоча – с размери 
около метър/метър и дебелина 12-15 

см. Каменните плочи са били пренесе-
ни най-вероятно в Голямата базилика, 
датирана към втората половина на V 
в.н.е., където са налични широки по-
лета от правилно подредени четири-
ъгълни елементи с голяма дебелина. 
Част от настилките на via praetoria 
вероятно са пренасяни периодично и 
по други улици, и в отделни участъци 
на Принципията – при късни преус-
тройства и ремонтни работи – налич-
ни са отделни каменни плочи с подо-
бен формат в галериите, преустроени 
след IV век в стопански помещения, 
в преустройваната през същия пери-
од щабна базилика и на други места. 
Подобна е съдбата на настилката по 
via praetoria от противоположната – 
източна страна на Принципия – при 
също разчетени следи на масивна ка-
менна улица и последващи слоеве от 
смесени меки настилки. За оформя-
не на улицата южно от Принципията 
– при задигането на нивото й пак в V 
век, са ползвани твърде разнообразни 
материали: парчета от каменни пло-
чи, чакъл, дори глинени плочи и тухли 
от интериорни настилки.
Противоречаща на тази диференци-
ална теория се явява успоредната на 
via praetoria улица западно от Епис-
копския комплекс, респективно – тан-
гираща на войнишките Терми от II 
век. Там също са разкрити масивни 
каменни плочи – в добро състояние 
и значителен обхват, на нивото на Го-
лямата базилика и на Манастирския 
комплекс. Съответно – на по-високо 
с около метър ниво от това на Епис-
копската резиденция и Малката бази-
лика. Стилистиката е твърде сходна с 
подредбата и вида на оригиналните 
улични настилки от ранните антични 
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строителни периоди. Но тази настил-
ка лежи над нивото на термите; тя за-
хлупва някои късни части (latrina) и е 
на около 1.60 м над тях. В същото вре-
ме ясно се разчита, че при надстроява-
нето (с Голямата базилика) на зидове-
те на Термите тази улична настилка е 
процепвана от последващия строеж, 
вкл. и на прилежащия Баптистерий 
(вж. снимки), т.е. поражда се хипотеза 
за неотчетен до момента строителен 
етап между построяването на късни-
те Терми и Голямата базилика, в кой-
то период е съществувала тази улица 
и вероятно е обслужвала други функ-
ции, неизяснени за момента (голяма 
част от плетеницата ранни зидове в 
субструкция е датирана към Термите, 
но определено има неясно защо по-
следователно сдвоявани и удебелява-
ни зидове и помещения с неизяснена 
функция). Възможно е и улицата да е 
прекарана твърде широка и в послед-
ствие редуцирана заради нарастналия 
мащаб на Базиликата и оформянето 
на дворното пространство с Баптис-
терия пред нея. Но в тази хипотеза за 
необходимостта от улицата на това 
ниво, съществува практическо дока-
зателство за  масивно представител-
но строителство на уличните прос-
транства и в по-късни периоди – след 
разрушенията в края на III и може би 
и след IV век. Не е сигурно дали е при-
емливо това строителство да се отне-
се към вторият и последен възход на 
империята (края на V - до средата на 
VI век), представляваща по това време 
Източна Римска империя.
Въпреки отчетливо по-дребния мащаб 
на строителни конструкции, ползва-
нето на по-лесно обработваеми мате-
риали и повторно ползване на архи-

тектурно-строителни елементи – от 
ордери, настилки, др., т.е. – поевтиня-
ване на процеса, се отчита стремежът 
към постигане на представителността 
на ранната империя. В подкрепа на 
тази всеизвестна теория по отноше-
ние на Нове, са не само обекти като Го-
лямата базилика, но - отново разкри-
тия на настилки, тези край Източната 
порта. През 2012г. е разкрит широк 
участък от улични настилки от камен-
ни блокове, с дебелина около и над 
20 см! Това разкритие ни изненада по 
време на реставрационните работи 
през 2013г., тъй като не бяхме уведо-
мени за находките, а в предшестващи-
те проучвания и становища бе отбеля-
зано, че оригиналният уличен участък 
лежи – логично, на около 1.50-1.80 м 
под проектното експозиционно ниво, 
в ранния римски слой, а въпросният 
сега проучен участък бе третиран до 
2012г. по единия си видим тогава край, 
като част от надграждане на входните 
кули. В момента – както ясно се виж-
да от снимката долу, настилките про-
цепват градежа на ранните кули от I-II 
век, т.е. датировката на тези настил-
ки може да се приеме съвместима с 
тази на гореупоменатата улица запад-
но от Термите и Голямата базилика. 
Фланкиращите портата кули може 
да са били сринати и стеснената ули-
цата - продължена при разширение 
на града след изграждане на втората 
източна външна крепостна стена (вж. 
схеми горе). В краткия период от раз-
критието, проучвателите дават твър-
де противоречиви датировки на тези 
настилки – края на III или на V век; и 
в двата случая вероятно провокирани 
от периодите на „възраждане” на Нове 
– първо след съвземане от варварски-
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те нашествия, и после – при разцвета 
на Византия. Оказва се, че поне част от 
уличните пространства на византий-
ския град са изцяло построени наново, 
и то със стремеж към високо строител-
но качество и предполагаема предста-
вителност - на около два метра над 
първоначалния римски лагер. Което 
е твърде голяма денивелация за пре-
изграждане в период от около 2 века 
на постоянно обитавано, неизоставя-
но селище! Хипотезата е, че настил-
ките са били „повдигани” на новото 
ниво, но защо след като дори при раз-
рушения може просто да се преустро-
ят конструкциите по съществуващи 
следи. И как нивото на via principalis 
се запазва при Принципията и приле-
жащите таберни та чак до Западната 
порта – до момента разкрити участъ-
ци, а няколкостотин метра на изток 

„скача” с почти два метра, е една от не-
достатъчно изяснените особености на 
Нове, но в случая казусът който тряб-
ваше да решаваме „в крачка” бе как да 
подходим към тези участъци с късни 
улични настилки. Решението бе да се 
експонират in situ, но без допълнител-
ни намеси и реконструкции, така че да 
се даде възможност за евентуални до-
пълнителни проучвания на тези учас-
тъци в дълбочина и окончателното 
решение да се вземе по-късно. 
 
Ясно разчетената денивелация от 
около метър между нивата на Голя-
ма и Малка базилика е преодолявана 
със стъпала в различните прилежа-
щи помещения или през дворното 
пространство. Гореописаната късна 
улица западно от Голямата базилика 
е достигала двора с Баптистерия, а в 
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най-късния етап от живота на Нове (VI 
– началото на VII в.) вероятно е про-
дължила, след разчистване останките 
от Баптистерия и Малката базилика. 
Според полския проучвател д-р Ан-
джей Биернацки, Малката базилика и 
Баптистерия никога не са съществу-
вали едновременно, въпреки принад-
лежността им към един и същи период 
от функционирането на Епископския 
комплекс – IV-V в.сл.Хр. Разрушава-
нето на Баптистерия и замяната му 
с по-малка кръщелна в диаконикона 
на Базиликата е продиктувано от на-
маляващата мисионерска активност 
и е разчистило двора и евентуално-
то продължение на улицата. Малката 
базилика е изградена след това – ве-
роятно изпълняваща функцията и на 
приемна зала на епископа. След което, 
също е разрушена. Конститирани са 
късни надстроявания с дребномащаб-
ни, вероятно жилищно-стопански по-
стройки, може би не-пренадлежащи 
вече на Епископската резиденция. 
Неясен остава строежът под нея (Мал-
ката базилика), съществувал в пери-
од с Голямата базилка и Баптистерия, 
а вероятно и преди това - с разкрити 
мощни субструкции, с широки интер-
колумнии и в ниво много вероятно с 
Термите, без обаче да е част от този 
комплекс. Явно е имало необходимост 
от продължаващото му съхранение и 
ползване до към IV век, но за съжале-
ние повече данни за тази структура 
биха се появили след продължава-
не на археологически проучвания на 
запад. Значимостта му е определила 
и прекъсването на ранната антична 
улица и изграждането на късната – на 
по-високо ниво, да спре до него, респ. 
- до оградата на пространството пред 

по-късната Малка базилика. Моно-
литните настилки, тяхната подредба 
и състояние доказват нарастналата 
значимост на Епископския комплекс в 
късния V през VI век спрямо Принци-
пията, чийто форум се превръща тога-
ва в нещо като градски площад и паза-
рище. Разглежданата улица осигурява 
директния и представителен достъп 
от запад до Базиликата, Манастира, 
както и до Епископската резиденция с 
Малката базилика от югозапад. Защо 
този заход е предпочетен откъм юж-
ния или югозападен достъп до града, 
засега остава тайна – до проучване на 
все още широките неразкрити в този 
участък пространства. В този късен 
период Голямата базилика търпи и 
други трансформации, следствие на 
преустройства или разрушения – за-
мяна на ордера между корабите с 
тухлени колонади, преграждане и на 
протезиса като параклис и т.н.
По този начин експонирането и на 
Голямата и Малка базилика и на 
по-ранния от последната Баптисте-
рий породи въпроса за искреността в 
едновременната им изява. Необходи-
мостта от експонирането им не подле-
жеше на съмнение – като ярки приме-
ри на завършен уникален Епископски 
комплекс, съдържащи и автентични 
художествени елементи. Уличните 
настилки пред Голямата базилика, 
и в някои участъци пред Манастира 
бяха вече прекъснати от археологиче-
ски проучвания – при разкритието на 
латрината и сондажи северозападно 
от комплекса. Изправени пред необ-
ходимостта така или иначе да рекон-
струираме голяма част от тази улица 
– от югозападния край на Голямата ба-
зилика до Малката базилика, решихме 
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плавно да я понижим и да обединим 
подобектите с общ подход към тях. Ре-
шението бе подтикнато от допълни-
телните изисквания за повърхностно 
отводняване на обектите и целият 
комплекс и от осигуряване на достъп 
за инвалиди. Трите обекта – Голяма 
базилика, Баптистерий и Малка бази-
лика са самостоятелно изявени – без 
обвързваща пространствена връзка 
между тях и са независимо достъп-
ни от западната периферия на експо-
зиционния комплекс, което е знак за 
непринадлежността им към един ис-
торически момент, и следствие на упо-
менатите прагматични изисквания. 
Със сигниране на зидове е загатнато 
продължението на структурата на за-
пад под все още непроучени участъци. 
Надали тази „хитроумна” концепция е 
ясно разбираема за туриста на място, 
търсещ преди всичко атракциите; за 
него просто придвижването по терена 
е по-удобно.
Отводняването на целия експониран 
терен е повърхностно, което е логи-
чен подход заради ненамеса в суб-
струкция, особено на недостатъчно 
проучени участъци, но в случая Нове 
това отводняване изискваше абсо-
лютно нетрадиционни решения по-
ради факта че обектът е „затворен” 
в котлован – от 2 до 5 м по-ниско от 
прилежащите терени и от пресича-
щия го републикански път, спиращ 
връзката с Дунава. Изгради се сложна 
система с плитки дренажи и отвежда-
не на водосбора гравитачно далеч из-
вън обекта. Поради същата причина 
някои от най-интересните и запазени 
елементи, намиращи се под експози-
ционните нива – хипокаусти, латрина, 
са експонирани с атмосферна защита 

(с покрития). Отводняването на тере-
на на археологическите поручвания 
в този „котлован” в продължение на 
десетилетия породи учудване и въз-
хита заради бързото оттичане, из-
чезване на атмосферните води и при 
най-проливни наводнения – сложната 
и здраво изпълнена антична отвод-
нителна система с подземни канали 
явно продължава да работи и днес. Тя 
не е проучена, и стремежът ни бе да не 
я разрушим, а отделно да подсигурим 
отводняването на проектните обек-
ти и терени, което явно бе постигна-
то. Тестът бе направен при най-про-
ливните за последните десетилетия 
дъждове в района на 16 май 2014г. 
– един ден преди официалното от-
криване на реставрирания комплекс, 
когато някои от улиците на Свищов 
потъпнаха в над метър вода, а някол-
ко часа след валежа в обхвата на екс-
поната нямаше нито едно завиряване. 
В този си стремеж е много вероятно да 
сме променили някои от оргиналните 
нивелации на широки пространства с 
големи дължини на приложени рав-
номерни наклони при експонирането 
– във форума на Принципията, двор-
ното пространство на Манастирския 
комплекс, за които пространства бя-
хме почти убедени (без ясни данни), 
че са се отводнявали не само повърх-
ностно, но и посредством подземната 
канализационна система още от пър-
ви строителен период. Това бе очевид-
но в двора на Манастира, отчетено по 
оригиналното ниво на прагове. Ви-
димо, това решение не е в конфликт 
със състоянието на оригинала, както 
в някаква степен с уличните настил-
ки западно от Базиликата напр., тъй 
като и във форума на Принципията, 
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и в двора на Манастирския комплекс 
приложихме почти пълна реконструк-
ция, при липса на оригинални твърди 
настилки.
Това твърде подробно изследване на 
настилките на Нове се наложи както 
от първоначалните ни намерения да 
аргументираме всяка необходима рес-
таврационна намеса, така и от неизя-
снените периодизации на някои нива 
в обектите - постепенно установени 
както по време на проучването и про-
ектирането, така и в процес на разкри-
тия при изпълнение на проекта, така 
и от противоречащи на логиката на 
повърхностно отводняване следи от 
оригинални настилки в някои участъ-
ци. Както се разбира, допълнително-
то им проучване доведе не просто до 
конкретните проектантски решения, 
но и до изясняване на непотвърдени 
или дори до нови хипотези за истори-
ята на града. Водени от принципите на 
реставрация на археологически обек-
ти и от горните специфични обстоя-
телства, по отношение на настилките 
в отделните подобекти бяха изпълне-
ни следните дейности:
1. Принципия:
Принципията е обект съставен от 
няколко типа помещения и открити 
пространства. Възприета е оптимал-
на дата на експониране на обекта II-IV 
в.н.е., като във втората половина на II 
в. е претърпял частични реконструк-
ции, или доизграждане в участъка на 
форума – спрямо първоначалния вид 
от I-II век. Този факт прави твърде не-
определим стила на изграждане на 
комплекса, доколкото може да гово-
рим за едностилие при принципиите 
(или изобщо за каноничност при рим-
ските архитектурни редове). Къмто 

оптималната дата на останалата, за-
падна част от комплекса (Епископски 
комплекс) – края на V в.н.е., Принци-
пията вероятно също е изпълнявала 
функциите на военен щаб в основната 
си базиликална част, но перистилните 
галерии са били затворени и ползва-
ни като стопански помещения. 
Почти цялата площ на Принципия-
та е била настлана с трамбована гли-
нено-керамична настилка – трошена 
керамика, дребна фракция (сгур) и 
пясък на глинена основа. След много-
кратно трамбоване и нивелация се е 
получавала равна и гладка хомогенна 
повърхност с мек кафениково-червен 
цвят, който е подобявал основния цвят 
на римската войска. Сондажите праве-
ни от полските проучватели през го-
дините документират следи от такъв 
тип настилка. Становището е потвър-
дено и от проф. Тадеуш Сарновски, 
вкл. и през 2013г. Същото е упоменато 
и в становището към проекта на доц. 
д-р Е. Генчева – българският проучва-
тел и отговорник на обекта. Според 
някои мнения, форумът е бил настлан 
със същата настилка, но поради факта 
че при сондажите там не са открити 
такива субстанции, е възможно да е 
бил настлан само с трамбована глина 
(близка субстанция до местния льос), 
или затревен. В отделни участъци на 
базиликата (щаба на легиона), както 
и по контура на галериите са открити 
(дори прекъснати и частично разру-
шени) каменни настилки оформящи 
стъпала – прехода в нива и най-важни-
те места в обекта – подхода към све-
тилището на знамената и под олтара, 
както и в централната част на форума 
– вероятно трибуна или място за ста-
туя. Правилната им форма предполага 
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нарочна изява на камъка сред друг 
вид настилка, който е гореописаният. 
Помещенията с хипокаусти са били 
покрити с керамични плочи, от които 
са намерени малък обем и деструкти-
рали, а върху тях е разстилана съща-
та, или подобна (смесена с хоросанов 
разтвор) настилка, която лесно се е 
замазвала и е най-подходяща откъм 
топлоизолация.
Горните констатации определиха под-
хода при експониране на настилките в 
Принципия:
• трамбована – сгуропясъчна 
настилка: трошена керамика и/или 
дребна червена фракция (до 1 см) на 
глинена основа със ситна фракция (до 

0.5 см) от червена брекча и пясък като 
посипка в горния слой – реконструк-
ция на антична настилка от първи 
строит. период. Реконструкцията на 
тази настилка е препоръчана от про-
учвателя. По указания на технолог, се 
положиха и полимерни включения за 
еластичност и ненапукване при съ-
съхване. Такъв тип настилка прило-
жихме да първи път експериментал-
но на обекта. Освен претенцията за 
аналог с оригинала, настилката е до-
бър контрастен фон на прилежащите 
каменни зидове. Без да знам точния 
й вид през античния период, не съм 
убеден в качеството на проектния ре-
зултат – считам че съотношенията на 
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съставките не бяха прецизирани, а и 
технологията на двупластовото пола-
гане не бе адекватно изпълнена;
• реинтеграция и реконструк-
ция на каменни настилки оформящи 
прехода в нива; поради неяснотата 
за точния оригинален контур на тези 
участъци, те са ограничени от някои 
каменни плочи in situ към вътрешност-
та на базиликата и галериите;
• отделни зони с реконструкция 
на керамични настилки в помещени-
ята с хипокауст;
  
(<-снимката)

• затревяване на форума и свет-
ла дребна сгуропясъчна настилка в 
зоните на сигнирани зидове, послед-
ната ползвана като „неутрален” фон 
в тези зони - без следи от конкретен 
тип настилане, или в свободните учас-
тъци за движение на посетители;
• реинтеграция и анастилоза на 
оригинални стъпала към западна ули-
ца, към светилище и др. помещения;
• реинтеграция и консервация на 
всички съхранени оригинални еле-
менти от настилки.
Всички запазени оригинални настил-
ки, вкл. стъпала бяха реинтеграни – с 
изправяне, подравняване на нивата 
и конфигурациите им, четими на те-
рен; с консервация. Новите каменни 
настилки, реконструиращи отделни 
участъци и оформящи допълнително 
необходимите нива, са положени рав-
но и плътно в крайните, контактни на 
зидове участъци, и там са положени 
най-правилните и едри камъни. Към 
вътрешността на базиликата и гале-
риите, камъните постепенно се раз-
реждат и са ползвани по-дребни и с 

неправилна форма плочи – илюстри-
ращи идеята, че завършекът на камен-
ните покрития и линията на смяната 
им с друг тип настилка не е изяснен. 
Участъците в контакта с оригинални-
те големи колони пред светилището 
и др. помещения, са оставени само с т.
нар. сгуропясъчна настилка (посипка) 
– за изява на оригиналите. В тази зона 
са локализирани отделни парчета от 
каменна настилка, което вероятно са 
части от стълбища, или от площад-
ки под и около стълбища, а не цяла 
площна настилка в базиликалното 
помещение. От вътрешната страна на 
парапета (ограда, балюстрада) в под-
хода към светилището са подредени 
един-два реда по-малки и правилни 
камъни, сигниращи вероятна каменна 
настилка в този участък. In situ е лока-
лизирана правилна симетрична зона 
пред стъпалата в този участък, която 
е реинтегрирана и консервирана. В 
участъците на лапидарна експозиция 
е подложена 10 см глинена основа по 
рецепта на технолога. Консервирани 
са и реинтегрирани каменните поста-
менти на статуи, знамена и др.
Следствие археологически проучва-
ния през 2013г. в югозападен учас-
тък прилежащ на Принципията извън 
обекта, бе разкрито късното ниво на 
античната улица и са сондирани поме-
щения извън Принципията. Нивото на 
улицата практически изравни с хипо-
тетично приетата нивелация на обхо-
да зад Принципията – с незначителни 
корекции в наклона, което бе доказа-
телство за добре изследвана и преце-
нена – по непълни данни, геометрия в 
наклоните на улиците. Проучваните 
участъци бяха засипани след доку-
ментирането им, тъй като не беше це-
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лесъобразно да се вземат решения за експониране без яснота в целият южен 
от Принципията участък.
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Епископски комплекс:
Епископският комплекс е експониран 
западно от Принципията и се състои 
от подобекти: Голяма и Малка базили-
ка, Епископска резиденция, Манастир 
с приют за поклонници, Антични ули-
ци, Баптистерий – обекти с периодиза-
ция III – края на V-началото на VI в.н.е.
При извършване на изкопните работи 
във връзка с изпълнение на проекта, 
спорадично бяха разкривани останки 
от настилки – основно каменни, извън 
обхвата на обектите. Имайки пред вид 
и наличните археологически данни 
към момента, се оказа целесъобразно 
прецизирането на видове настилки 
по участъци и зони, някои от които 
най-общо дадени като полета в проек-
та от 2010г., или като зони с посипка 
и затревяване. Както и в Принципия, 
на местата с ясно очертани краища 
на настилки, бе предложено изпълне-
нието им по тези контури, а в други 
случаи – като „разливащи” се и преми-
наващи в посипки и затревяване, или 
покриване на целите площи и участъ-
ци от помещения.
Проведени са следните видове работи 
по настилки:
• реконструкция – доизграждане, 
или цялостно изграждане на големи 
участъци от настилки по съществува-
щи отделни елементи и/или конфигу-
рации и при ясно доказан вид и обхват 
на дадения тип настилки към приета-
та оптимална дата за експониране на 
обекта. Ползвани са предимно нови 
материали от ползвания в античност-
та вид, в подобен формат и при раз-
граничаване на контакта между ори-
гинални и реконструирани участъци 
(с пясъчни фуги и посипки);
• реинтеграция - разкриване, по-

чистване, преподреждане/нивелира-
не на съществуващи in situ от различен 
твърд материал настилки, допълване 
на съществуващите конфигурации с 
наличните елементи;
• анастилоза – разкриване, по-
чистване, преподреждане на същест-
вуващи in situ настилки от различен 
материал; ползване на оригинални и 
идентични елементи от настилки от 
обекта, или депонирани в археоло-
гическите бази за доизграждане на 
съществуващите отделни нарушени 
елементи или документирани кон-
фигурации; доизграждане на същест-
вуващи или документирани конфи-
гурации с нови, изготвени по шаблон 
отделни елементи на настилки;
• реконструкция (реинтеграция, 
анастилоза) на стъпала и стълбища 
– съществуват множество прехода в 
нива в обекта, които се реализираха 
на места на доказано съществували 
стълбища, бордюри, цокли (стереоба-
ти), отделни стъпала или цели участъ-
ци от стилобати (подход от улица към 
еп. резиденция). В различните учас-
тъци се приложиха някои от предни-
те принципни подходи в зависимост 
от обема на съхранени in situ елемен-
ти. Видовете работи по тази точка са 
остойностени в проекта като настил-
ки, тъй като не изискват отделна кон-
структивна намеса и презиждане, а 
доизграждане/полагане върху терен 
с основа по детайл;
• консервация – всички оригинал-
ни настилки, стъпала и др. включени 
в предните видове работи бяха кон-
сервирани по проектната технология, 
с приложени детайли за изолацията и 
хидрофобизацията им;
• експониране на различните ви-
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дове настилки в  „неутрална среда” – 
понятието бе възприето за да указва 
необходимостта от разграничаване на 
оригинални – реинтегрирани или ре-
конструирани настилки от участъци 
в които няма яснота за вида и конфи-
гурацията на настилките към опти-
малната дата на обекта, или при не-
обходимост от сигниране на различни 
функционални площи в подобектите 
когато те не могат да се изявят в обем, 
напр. в дворовете на Резиденцията и 
Манастирския комплекс. За такъв тип 
настилки е ползвана гореупоменатата 
дребна светла сгуропясъчна настилка 
(посипка) – трошена дребна до 1 см 
фракция варовик/пясъчник и пясък 
на глинена основа, или затревяване; 
• нови настилки по експозицион-
ни пътеки извън обхвата на експони-
ране на обекта - сгуропясъчна настил-
ка по предната точка;
• затревяване – в случаите на пре-
дходна точка, и за площите извън по-
мещения на антични сгради и извън 
античните улици с друг вид настил-
ка, и извън обхвата на експониране 
на обекта. Това са дворните участъци 
между Епископска резиденция и Мал-
ка базилика и в Манастирския ком-
плекс.
Видовете работи по горните точки, 
доколкото включват контакт/намеса 
и в участъци с оригинални настилки, 
са обобщени с наименованието Кон-
сервационно-Реставрационни Работи 
(КРР) по настилки, а за работите по 
другите точки някъде се употребяват 
термините експозиционни, или бла-
гоустроителни работи.
Особености на КРР според специфика-
та на някои от подобектите:
- Голяма базилика: Голямата ба-

зилика е достатъчно изяснен като 
периодизация обект, касаейки подле-
жащата на експониране суперструк-
цията in situ – строеж към началото на 
V в.н.е. Не е изяснено дали е търпяла 
промени в общия обем по време на 
функционирането си. В югоизточния 
край – включвайки диаконикона, е 
пристроен и после разрушен баптис-
терий, заменил по-ранния външен 
Баптистерий западно от пронаоса. 
Наясна остава и трансформацията на 
коринтския ред крепял първоначално 
нефа – по твърдения на проучвателя 
д-р Биернацки, и етапа и начина на 
подмяната му с масивните тухлени ко-
лони, чиито останки са видими и днес. 
Настилките са каменни в средния ко-
раб (нефа) и има следи от керамични 
настилки в северния кораб. В по-ни-
ски, по-ранни слоеве са локализирани 
други настилки от камък и керамика – 
в помещения част от войнишките Тер-
ми. В олтара са открити почти разру-
шени керамични настилки на нивото 
на експониране. Вероятно те са били 
засипвани, поради повдигане на ол-
тарната част в традициите на източ-
ноправославното християнство, но от 
друга страна няма останки от солей; 
има следи от амвон в центъра на сред-
ния кораб в традициите на христи-
янските рутиали. Въпреки това тези 
останки не се пренебрегнат и се екс-
понират. Прието бе сигниране на об-
хвата на каменни настилки фланкира-
ни от средния кораб и експониране на 
малки участъци от запазени настилки 
в страничните;
- Малка базилика: Малката бази-
лика е обектът с най-добре и запазе-
ни в почти пълен обхват керамични 
настилки. Тяхното ниво послужи и 
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като репер за разчитане периодиза-
цията на някои слоеве в настилките 
в Резиденцията – пред вид едновре-
менното съществуване на обектите 
след втората половина на V век. За съ-
жаление, въпреки голямото желание 
да съхраним всичките достигнали до 
нас настилки в този обект – така и бе 
заложено първоначално в проекта, 
тяхното състояние наложи подмяна – 
реконструкция с еднакви по размер и 
подходящи като фактура керамични 
плочи. За съсипването им допринесе и 
дългия период от изготвяне и одобря-
ване на проекта до началото на реали-
зацията му – повече от две години.
- Епископска резиденция: Епис-
копската резиденция (Резиденция-
та) е датирана най-рано към III в., но 
е прието експонирането й във вида 
къмто оптималната дата на Голяма-
та и Малка базилика и Манастира – 
края на V - началото на VI в.н.е., според 
по-горе упоменатите трансформации 
на целия Епископски комплекс. Това е 
и датировката на намерените на ниво 
керамични настилки. Това са основно 
настилки ползвани при преизгражда-
не от други обекти – войнишките Тер-
ми от първи стр. период, част от тях ле-
жащи под резиденцията. Хипотезата 
е, че повечето помещения в обекта са 
били настлани с керамични плочки ~ 
30/30 см в полета с номинален размер 
около 31(31.5)/31(31.5) см, като под-
редбата е праволинейна за разлика от 
локализираните фигурални полета в 
Голяма и Малка базилика. Редовете са 
били допълвани от големи керамич-
ни тухли с различен размер, вероятно 
извадени от хипокауста. Много малка 
част от тези настилки бяха съхране-
ни и то в лошо състояние – предимно 

в атриума (вътр. дворче), в банята, на 
дъното на басейна и в едно от крайни-
те помещения към улицата (вж. горе 
снимки). В част от помещенията няма 
изобщо съхранени настилки – напр. 
северозападните помещения е веро-
ятно да са били настлани с глиноке-
рамична настилка ползвана за замаз-
ки над хипокаусти. При демонтаж на 
настилките с цел консервация, ниве-
лиране и преподредба настъпи разпа-
дане до прах на част и от до момента 
запазените. Част от помещенията са 
били настлани с каменни настилки – 
това са късно преизгражданите юго-
западни помещения на резиденцията.
За експониране на участъци с ори-
гинални настилки в Резиденцията е 
възприет принципът на анастилоза 
и реинтеграция на съхранени и запа-
зени на място, допълнени от малкото 
подобни намерени в обхвата на обек-
та и в археологическите бази. Пред 
вид деструкцията на документира-
ните при проучване преди десетиле-
тия участъци, те бяха възстановени 
поне в доказано съществувалите при 
първоначално разкриване конфигу-
рации. Дворчето е застилано по тези 
конфигурации, както и помещенията 
в банята. Реставрационният подход 
при керамичните настилки, както в 
Резиденцията, така и в други подобни 
участъци в обекта (Малка и Голяма ба-
зилика и др.), бе при реконструкция да 
се ползват нови квадратни керамични 
плочи без шарки (каквито има по част 
от оригиналните) или щампован бе-
тон в размерите на тухлените настил-
ки, тъй като тези елементи съдържат 
оригинални печати на легиона и тях-
ното наподобяване би провокирало 
объркване във възприемане разли-
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ките между оригинал и подобия при 
състаряване на материала след време. 
Във всички участъци с оригинални 
керамични настилки е подложена 10 
см глинена основа по технологичен 
детайл и рецепта. Отделни разрушени 
каменни настилки, вероятно ползва-
ни в късни ремонти, бяха премахнати.
Вътрешният двор – участъкът между 
жилищната част на епископа, Малка-
та и Голямата базилики, е късно офор-
мен и територията му засвидетелства 
поне три етапа на реконструкции, 
след първия строителен етап, когато 
е била част от Термите. Част от ранни-
те зидове са ограждали помещения с 
неизяснена функция. Вероятно е да е 
бил ограден с перистилно покритие 
поне от две страни – южна и източ-
на; открита е база на колона почти в 
пресичане на направленията на южна 
стена на Малка базилика и тангентата 
към екседрата на банята, но тази база е 
документирана в най-късен слой с ос-
танки от други стени и най-вероятно 
принадлежи на периода на най-късни 
преустройства на обекта – VI век. Дру-
га база е открита зарита в по-ранни 
слоеве почти в центъра на двора. Тези 
факти не дават основание за катего-
рични твърдения за наличие на пе-
ристилен двор към оптималната дата 
на обекта, но такъв все пак по някое 
време е много вероятно да е същест-
вуал. Поради тази причина, без да се 
изявяват елементи от този перистил, 
каквито всъщност категорично дока-
зани няма, бе прието сигнирането на 
участъка на хипотетичното подколо-
ние с каменна настилка. Парчета от 
такава е открита в югоизточния ъгъл 
на двора. Останалата част от двора е 
затревена.

- Манастирски комплекс с приют 
за поклонници: поради аналогични 
съображения - както в дворното прос-
транство на Резиденцията, е изявен 
контура на покритата тристранна 
галерия в Манастирския комплекс, 
ограничен от колонадата - последна-
та сигнирана с бази и части от коло-
ни in situ. Коригирани са ширини на 
отвори при разкрития на терен. Уста-
новяването на точните нива на праго-
ве in situ в Голяма базилика по време 
на изпълнение, наложи корекция на 
вертикалната планировка – в участъ-
ците с посипки и затревяване. Запад-
ните помещения на Манастира при-
тежават участъци от добре запазени 
каменни настилки – твърде подобни 
и на същото ниво като прилежащата 
улица, което обстоятелство бе по-го-
ре коментирано като предположение, 
че тези площи по някое време са били 
все още части от тази улица, преди 
анексирането им към Манастира и Ба-
зиликата. В останалите помещения на 
Манастира запазени оригинални на-
силки няма, поради което са покрити 
с т.нар. „неутрална настилка”. В част 
от помещенията – вероятната трапе-
зария напр., са съществували дърве-
ни настилки, за чиято нивелация съ-
дим по запазени каменни елементи от 
подпиране на дървенията – съществу-
вал е нещо като отопляем от близката 
пещ под, реминисценция на ранната 
хипокаустна система.
За съжаление, под експозиционно-
то ниво останаха големи площи от 
оригинални керамични настилки, и 
то в относително добро състояние – 
настилки от късните Терми, развити 
до края на II век върху площта заета 
после от Епископския комплекс. Съ-
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щите са засипани след документиране 
и консервация, но за вида на голяма 
част от тези Терми, ще продължаваме 
да съдим само по хипотетичните гра-
фични реконструкции. 
- Антична улица (via praetoria 
между Принципия и Епископския ком-
плекс): приет бе видът на експониране 
на този участък от обекта къмто оп-
тималната дата на Епископския ком-
плекс, когато нивото на улицата е об-
служвало достъпа до Резиденцията и 
Манастира. Проучвания са извършва-
ни само със сондажи и то предимно в 
северния край и около средата на ули-
цата. По данни от тези сондажи и по-
средством геометрични построения, 
ние определихме в проекта вероятно-
то автентично ниво за периода, което 
се оказа много точно установено, пред 
вид по-горе описаното засичане с ули-
цата южно от Принципия, разкрита 

по време на изпълнението през 2013г. 
Данните за настилане на тази улица 
само с ронливи земни настилки – гли-
на (льос) примесена на места с трош-
ляк и др. отпадни строителни матери-
али, се потвърдиха при разкритията. 
Проектното решение бе да се прило-
жи трамбованата глино-керамична 
настилка – както в Принципия, при 
неяснота за точните съставки в про-
порции на оригиналната субстанция.
  
Източна порта:
По-горе в този материал са описа-
ни обстоятелствата при които се 
реши намесата в оригиналните улич-
ни настилки при Източната порта: 
консервация in situ – третиране с 
антипестицидни и хидрофобни суб-
станции след почистване. Околните 
пространства са оформени за достъп с 
„неутрални” – сгуропясъчни и тревни 
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настилки.
По време на реализацията на проек-
та се сблъскахме в голяма степен с 
очаквани и обективно непредвидени 
несъответствия по време на изкопни 
работи – в недостатъчно проучени и 
отдавна повторно засипани участъ-
ци от обекта. Прогресиращи деструк-
ции бяха променили състоянието на 
субстанцията в периода 2010–2013г.; 
имаше и нови археологически разкри-
тия в този период. Беше наложително 
спешно вземане на решения за про-
мени в проекта, и то без спиране на 
изпълнението и удължаване на сро-
ковете, без промени в общите пред-
видени количества и допълнително 
финансиране – в рамките на допусти-
мите резерви за последното. Някои от 
промените усложниха конструктив-
ните решения. Изброените обстоятел-
ства доведоха до компромиси, които 
считаме че не са повлияли на общата 

концепция и визията на отделни екс-
понати. Промените бяха оформени в 
изцяло нов проект след установява-
не на актуални състояние, вид, нива 
на отделните участъци и елементи, и 
с консултации с Възложител, Строи-
телен надзор, Изпълнител на обекта 
и археолозите проучватели – доц. д-р 
Евгения Генчева и д-р Павлина Влад-
кова, със съгласуване между проек-
тантския екип. Екипът изказва благо-
дарности на проф. Тадеуш Сарновски 
за анагжираността и отзивчивостта 
му и съветите и коментари по вре-
ме на съвместната работа на терен в 
периода август-началото на м. сеп-
тември 2013г., както и на д-р Анджей 
Биернацки, за помощта оказвана още 
при стартиране на проекта, и наблю-
дението на реализацията му; за пре-
доставяните материали от двамата 
проучватели и екипите им.
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Мъжко облекло

Туниката и тогата са основни 
елементи от древноримския 
мъжки костюм, различаващи се 

по някои детайли от гръцкия хитон и 
химантий /плащ/.
Ризоподобната туника служила на 
древните римляни за ежедневно об-
лекло. Тя била ушита от два къса ле-
нен плат и се обличала през главата.
Първоначално имала само отвори за 
ръкави, но после се появили и къси 
такива. Туниката нямала яка /както 
и всички антични дрехи/, била дъл-
га почти до колената и се препасвала 
през кръста с помощта на пояс. В зави-
симост от мястото в обществото, кое-
то заемал на притежателят й, туника-

та имала различен цвят и орнаменти. 
Сенаторът носел бяла туника с широ-
ка пурпурна ивица /clavi/. Тази туни-
ка се наричала tunica laticlavia.

История

Римското облекло
Автор: Владимир Попов

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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 Конниците и плебейските трибуни 
носели туника с тесни пурпурни иви-
ци - angusticlavia. Войнишката туника 
трябвало да е по-къса от гражданска-
та.
Простолюдието носело само туни-
ки /без тоги/ и се наричало populas 
tunicati. Тяхната туника била къса и в 
тъмен цвят /tunica pulla/. Към 2-5 век 
голямо разпространение в Рим полу-
чила т. нар. tunica dalmatica - туника с 
дълги ръкави до китките, заимства-
на от ‚варварските‘ народи /германи, 
сармати и перси/:

Макар че писателят Авъл Гелий в не-
говите „Атически Нощи“ изразява та-
кова становище за подобен род дре-
ха: „Мъж да се облича с туника, чиито 
ръкави се спускат под лактите и сти-
гат чак до китките, та дори и до пръ-
стите, това било неприлично както в 
Рим, така и в целия Лациум. Подобен 

вид туника бил наричан от нашите 
съграждани с гръцката дума „хиро-
дита“, дългоръкавна, и се смятало, че 
само на жена отива да носи широка и 
дълга дреха, която да покрива ръцете 
до лактите и да предпазва бедрата от 
чужди погледи. Впрочем римляните 
отначало изобщо не носели туника, а 
се намятали единствено с тога; след 
време започнали да надяват тънки и 
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къси туники, стигащи само до мишни-
ците, които гърците наричат „екзоми-
ди“, безръкавни.“
Римската тога била присъща на рим-
ския гражданин и свидетелствала за 
неговия статус - неслучайно римляни-
те наричали себе си gens togata — ‚род 
с тоги‘.
Тогата била с етруски произход и 
буквално означава ‚покритие‘. Пред-
ставлявала полулунен къс материя 
от бяла вълна, увита около тялото и 
носена като плащ. Робите, изгнанни-
ците или чужденците нямали право 
да носят тоги. Мъжете навършели 16 
години, обличали мъжката тога /toga 
virieis, toga pura или toga libera/ - 1. Де-
цата на пълноправните римски граж-
дани и висшите сановници обличали 
тога с пурпурен кант /toga praetexta/ 
- 4, кандидатите за висша държавна 
дейност носили белоснежна тога - 8 
/toga candida, откъдето дошло и име-
то им/. Върховният жрец /Pontifex 
Maximus/ носел toga trabea - 6. Кон-
сулската тога /toga palmeta/ - 3, била 

украсявана с апликации във формата 
на палми, триумфаторът носел черве-
на тога /toga picta/ - 5, а впоследствие 
императорската тога била с пурпурен 
цвят /toga purpurea/. По време на тра-
ур римляните носели сива тога /toga 
pullа/ - 7.

Тогата била скъпа, поддържала се 
трудно и се носела на обществени 
прояви - в цирка, театъра, на съд или 
на празник.
Ранната тога не била голяма. Но с 
времето размерите й нараснали и тя 
достигнала до 6,5 м. на дължина и 3,5 
метра ширина. Омотаването й око-
ло тялото и надиплянето било дълга 
и трудоемка работа, извършвана от 
робите, а носителят й не извършвал 
резки движения и ходел бавно, с вели-
чествена осанка, за да не развали това 
сложно съоръжение.

В императорския Рим за тогите на мо-
нарха и висшите длъжностни лица се 
грижели специални слуги. Разнообраз-
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ните дрехи били правени от коприна, 
вълна, лен. ‚Императорският‘ тип тога 
бил с полулунно-трапецовидна форма 
и представлявал същински шедьовър 
по своята сложност на обличане:

Към 2 век тогата загубила обществе-
ния си престиж и все по-рядко била 
носена на обществени места. Както с 
ирония казвал сатирикът Ювенал - 
nemo togam sumit, nisi mortus — ‚само 
мъртвият го обличат в тога. По-къс-
ните тоги през 3-4 в. били с церемони-
ални функции и имали доста по-слож-
на форма:
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Римляните при лошо време носели 
ленен или вълнен плащ - sagum, който 
бил вълнен и се закрепял за раменете 
посредством фибула:

Палиум бил къс правоъгълен плащ, 
както и сагума /лен или вълна, разби-
ра се по-заможните римляни можели 
да си позволят и копринен такъв:
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 Лацерна къс плащ /закрепвал се с фи-
була за дясното рамо/. Носен бил и от 
цивилни лица, и от войници:

Цветовете на сагума, палиума и ла-
церната варирали от червен, тъмно 
кафяв, светло кафяв, син, жълт, бежов.
Абола /също се е закрепвала с фибу-
ла/:

Носена била и от цивилни и от воен-
ни лица. Тя замествала тогата, когато 
случаят го позволявал.
Войниците носели вълнена пенула /с 
качулка и полулунна форма/:

Към 3-4 век се разпространила и къ-
сата пенула, наречена cuculus - вълне-
на фуниевидна наметка, носена над 
дрехата в лошо или зимно време от 
войници, пътници, овчари, а в града 
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от лица, нежелаещи да бъдат разпоз-
нати. Цветът й бил кафеникав или си-
ньозелен.

Обувките на гражданите също били 
разнообразни и зависели от статуса 
им.
Военните носели калиги - полуботу-
ши от кожа:

Или кожени калцеи /за студено вре-
ме/:

Кабартините били носени и от цивил-
ни лица:

В топло време носели обикновени 
сандали и чехли:

Патрициите носели носели червени 
ботуши /калцеи/, а сенаторите - чер-
ни:
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Пълководците, висшите магистрати и 
императорите носели кампаги - чер-
вени полуботуши:

Женско облекло

При жените ролята на тогата изпъл-
нявала палата /лен, коприна/ - 1,5 м. 
широк и 3,5 м. дълъг плащ:
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Под палата се е носела горна туника, 
наречена стола /лен или вълна/, коя-
то била без ръкави. Цветовете й били 
най-различни - червен, син, жълт, зе-
лен, кафяв, черен, бял. Проститутки-
те нямали право да носят стола, това 
била дреха за ‚добродетелни жени‘. 
Долната туника била също от лен и 
стигала до глезените, както и столата:

Долното бельо се състояло от строфий 
/превръзка изпълняваща функциите 
на сутиен/ и сублигакулум /бедрена 
препаска/.

Последната била носена и от мъжете /
напр. гладиаторите:

Женски сандали и обувки били по-фи-
ни от мъжките и често украсявани със 
злато или скъпоценности /в зависи-
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мост от това колко заможна била/:
 

За да се защитят от жегата, римляните 
и римлянките носели и шапки:
Петасос - сламена шапка, заимствана 
от гърците:

Galerus /вълнена шапка/:

Пилеус - конусовидна вълнена шапка, 
произхождаща от Фригия /носена от 
простолюдието/:

За да избегнат слънчевите лъчи /
слънчевият загар в Древен Рим се счи-
тал за белег на простолюдието/ рим-
лянките ползвали чадъри:

Накити
Жените и мъжете носели накити от 
скъпоценни камъни и метали, с кои-
то символизирали възможностите 
си, също като днешните. Сребърните 
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и златните пръстени били привиле-
гия на богаташите и благородниците 
- представителите на конническото 
съсловие и на сенаторите.

Обеци:

Гривни:

Пръстени /често украсени с гравира-
ни камъни - геми/:

Oгърлици:
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 Резюме: В статията се прави анализ 
на средиземноморската архитектура 
и се представят общите особености 
и малките различия на стила в край-
брежните зони.
Ключови думи: средиземноморска ар-
хитектура, крайбрежни зони, жилищ-

ни сгради, вътрешни дворове, архите-
ктурни елементи, средиземноморски 
регион, ландшафт.

Анализира се средиземномор-
ската архитектура и се пред-
ставят особеностите на стила в 

Архитектура

Анализ на Средиземноморската 
архитектура – особености на 
стила в крайбрежните зони

Автор: Галина Стойкова Маркова; магистър 1 курс АСА ДГТУ
Русия, г. Ростов-на-Дон

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

169Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

крайбрежните зони. За провеждане на 
анализа се разглежда структурата по 
крайбрежието на Средиземно море, с 
присъствието на характерни архите-
ктурни елементи, които се превръщат 
в отличителни черти за стила.
Архитектурата на средиземноморско-
то крайбрежие е разположена на три 
континента – Европа, Азия и Афри-
ка; на територията на много страни: 
Гърция, Испания, Италия, Франция, 
Турция, Тунис, Алжир, северен Египет, 
Мароко и други. Крайбрежните райо-
ни се състоят от различни страни, и 
територии с разнообразна история и 
култура. Тези региони, подложени на 
различни въздействия в значителна 
степен са оказали влияние на среди-
земноморската архитектура, опреде-
лящи общите черти в структурата на 
крайбрежните зони, но и големи раз-
личия в архитектурния стил между 
две съседни области.
От далечни древни времена морското 
крайбрежие, винаги е било уязвимо 
на въздействия от външни фактори, 
в съчетание с регионалните стило-
ве, природна среда, и своеобразните 
възгледи за живота, това е довело до 
формирането на архитектурния стил, 
с елементи тясно свързани с приро-
дата. В страните с горещо лято и мека 
зима архитектурата изпълнява главна 

задача – да съхрани комфорта и прох-
ладата във вътрешните помещения. 
Стилът съчетава функционалност и 
естетика. За средиземноморския реги-
он са характерни прости и ненатрап-
чиви  форми, в съответствие с мащаба 
на ландшафта и морето. Често баланс 
се поддържа между структурата и 
пейзажа, който го обкръжава. За под-
държане на тази архитектурна хармо-
ния, се взимат под внимание фактори 
като: цвят, светлина, форми, размери 
и обща ландшафтна среда.
Определени правила при строител-
ството на жилищни сгради и особено-
стите в климата на средиземномор-
ския регион сформират характерните 
особености в архитектурата на сре-
диземноморското крайбрежие: цвят, 
използване на естествени материали, 
и обезателно наличие на балкони и 
просторни покрити тераси в жилищ-
ните здания.
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За средиземноморския стил в край-
брежните зони характерен цвят за по-
критие на сградите са: бяла, бежова 
или розово-теракотна мазилка. Като 
правило е решено изпълнение в пас-
телни тонове, благодарение на което, 
светлите стени отразяват слънчевите 
лъчи. Покривите на сградите често са 
плоски или с много малък наклон, по-
крити с естествени плочи.
Естествени материали използвани за 
вътрешни и външни пространства са: 
естествен камък, мрамор, дърво, гра-
нит и керамика. Каменните подове и 
стени създават приятна атмосфера в 
средиземноморските къщи в летните 
горещини. Като правило в средизем-
номорската архитектура подовете се 
изпълняват от гранит, мрамор или 
керамични плочки. Високите тавани 
от 6 до 8 метра височина водят до уве-

личение вертикалното пространство 
на стените и позволяват разположе-
нието на много прозорци. Традицион-
ната средиземноморска архитектура 
позволява и дава път към по-отворе-
но планиране на пространството, от-
хвърля идеята за затворено и огра-
ничено пространство. Създава много 
добър баланс между светлина и сянка, 
едновременно с надеждна вентила-
ция. 
Балконите и просторните покрити 
тераси са важна особеност на стила и 
са обезателно налични в жилищните 
сгради. Характерен елемент за жили-
щата е появата на вътрешен двор (па-
тио) – открито дворно място, заграде-
но частично или напълно от сгради и/
или стени, запълнено с растителност 
от тропически растения и цветя.
Общите архитектурни елементи по 
крайбрежието на Средиземно море, 
които са определящи структурни 
черти, се обясняват с географското 
положение на региона, и/или клима-
тичните условия. Основни елементи 
са: скатни покриви с малки наклони; 
високи тавани; отворено етажно прос-
транство; измазани фасади на сгра-
дите; арковидни входове и детайли; 
вътрешни дворове, дворове, градини; 
фонтани, басейни. 
Средиземноморските градини пред-
ставляват големи пространства, кои-
то както придават на конструкцията 
естетичност, така могат и да са не-
зависими от нея, разположени пред 
централната фасада. Средиземномор-
ските градини включват огромно мно-
гообразие от цветя и плодове, цъфтя-
щи и зреещи през всички сезони.
В средиземноморския регион водата 
се разглежда като източник на живот. 
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Фонтанът, който е постоянен източ-
ник на проточна вода, като форма се 
явява неразделна част от структурата 
на средиземноморието. Ако обектът 
позволява и около него има участък с 
достатъчна площ, то непременно при-
съства басейн – като правило, защи-
тен от слънцето.
Целта на анализа на средиземномор-
ската архитектура е да покаже общи-
те архитектурни елементи, които оп-
ределят отличителните му черти и са 
продължение на великите древни ци-
вилизации: Минойска, Гръцка, Римска 
и Византийска. Достигане на поставе-
ната цел показва продължение, разви-
тие и еволюция в богатото наследство 
на средиземноморския регион.
При анализиране на средиземномор-
ската архитектура и представяне осо-
беностите на стила в крайбрежните 
зони, резултатите може да се обобщят 
в следното:
- Формиране на зони за отдих и 
удоволствие – градини, дворове, въ-
трешни дворове, фонтани, басейни, 
арковидни входове и детайли.

- В проектирания вътрешен ин-
териор типичната средиземноморска 
структура като цяло представлява 
единството в живота – високи тавани 
и открито етажно планиране. Харак-
терно е обединение на вътрешното и 
външното пространство.

- При изследване общите елемен-
ти на средиземноморската архитек-
тура в крайбрежните зони, може да се 
забележи присъствие на определени 
отличителни черти, които отличават 
дори един регион от друг. Наблюдава 
се развитие и процъфтяване в региона 

на средиземноморското крайбрежие в 
най-старите цивилизаци: Минойска, 
Гръцка, Римска и Византийска. Ре-
гионът е голям и разположен на три 
континента, поради което се откриват 
различия в архитектурния стил. На-
пример, в Гърция или Испания еднак-
во узнаваем и ярък стилът е станал 
не навсякъде, в различните региони 
в крайбрежните зони също съществу-
ват различия.
Например, за средиземноморска ар-
хитектура в Гърция се има предвид 
преди всичко “цикладският стил”. На 
цикладския архипелаг се е зародила 
традицията за боядисване стените на 
къщите с бяла мазилка, а рамките на 
прозорците и вратите – в сини или не-
бесносини цветове. В Гърция преоб-
ладаващият обем жилищни построй-
ки са малоетажни, обикновено на 1-2 
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етажа. Местните къщи и вили имат 
плоски и обикновено функционални 
покриви, на които са разположени те-
раси, соларни съоръжения и инстала-
ции, слънчеви колектори.
Къщите в Испания също представля-
ват сами по себе си класика в среди-
земноморската архитектура и за мно-
го региони са характерни собствени 
черти. Например, при къщите в Ан-
далусия присъстват източни мотиви: 
ярки цветове, червени отенъци, кули, 
балюстради – показващи дългото 
арабско присъствие. Във Валенсий-
ския регион къщите имат ярко изра-
зени черти на средиземноморския 
стил – ослепително бели или бежови 
стени, високи стълби, големи тераси. 
Съвременните испански къщи имат 
два или три етажа, с обезателно при-
съствие на камина, участък с градина, 
зона за барбекю и басейн.

- Изучаването и обмяната на опит 
от различните региони на средизем-
номорската архитектура в крайбе-
режните зони разкрива човешкия ми-
роглед на живущите в тези региони и 
способства за положително развитие. 
Средиземноморските конструкции 
процъфтяват и продължават еволю-
цията на древните цивилизации.
В заключение може да се каже, че 
структурата на средиземноморския 
регион е проста и ненатрапчива, с раз-
мери в съответствие с мащабите на 
ландшафта и морето. Особеностите 
на средиземноморската архитекту-
ра в крайбрежните зони са в това, че 
трябва да има баланс и единство меж-
ду естествените, природни елементи 
– море, слънце и пищна растителност, 
с технологичните елементи. Типична-
та средиземноморска структура като 
цяло представя единството в живота. 
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Средиземноморското направление 
дава основа и вдъхновение на други 
стилове, продължаващи своето раз-
витие в съвременния свят с еволюция 
на традиционни елементи от древни-
те цивилизации: керамичени плочки 
и мозайки, теракотни или дървени 
подове, дървени греди по таваните, 
ажурни капаци, щори, балкони с пара-
пети, вътрешни дворове (патио), заса-
дени с растения, цветя и плодове. При 
анализиране на средиземноморската 
архитектура и нейните особености в 
крайбрежните зони може да кажем, че 
въпреки всички съществуващи общи 
елементи, в стила между две съседни 
области могат да съществуват и отли-
чителни различия.

Използвана литература:
1. „Евразия недвижимость“, Среди-
земноморский архитектурный стиль: 
дома в Греции, Испании, на Кипре.
2. Строительные и ремонтные ра-
боты, Средиземноморская архитекту-
ра.
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Кварц (батерия)

Кварцовите механизми се захранват 
от заменяеми батерии. Те са най-точ-
ният вид часовници. Батериите се 
нуждаят от смяна на всеки две или по-
вече години (в зависимост от качест-
вото на самата батерия, от калибъра 
на механизма и от ползването на до-
пълнителни функции към часовника).
Кварцовите механизми работят чрез 
предаване на електрически ток през 
специално оформен кварцов кристал. 
Той вибрира при постоянна висока 

скорост (32,768 пъти в секунда) и от-
белязва изминалото време, което от 
своя страна задвижва мотора за часо-
вата, минутната и секундната стрел-
ка. Кварцовата технология е предста-
вена за пръв път в производството на 
часовници през 1969 г., като внася ис-
тинска революция в часовникарската 
индустрия. Основната полза е висо-
ка точност, както и нуждата от рядка 
смяна на батерията, вместо да се нала-
га винаги да се носи, или винаги да се 
навива, както при механичните часов-
ници например.

Автоматичен (самонавиващ)

Технологии

Видове механизми при 
часовниците

Автор: Мегамол за часовници
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Автоматичните механизми се задвиж-
ват от движението на китката. Те съх-
раняват енергията в зависимост от 
механизма стандартно от 36 часа до 48 
часа и поради това изискват редовно 
носене, в противен случай часовникът 
спира и трябва да бъде отново настро-
ен на точен час. Има модели при по-ви-
соките класове марки, чиито резерв 
на мощност на механизма е по-голям, 
например 72 часа, 80 часа и повече. 
Принципът е идентичен с механичния 
часовник по отношение на метода за 
поддържане на времето, чрез балан-
сиращо колело, част за предаване на 
енергията и основна пружина за съх-
ранение на енергия. Основната разли-

ка при самонавиващия механизъм е, 
че има махало или ротор, прикрепен 
към него. Той се завърта, когато по-
требителят носи часовника и предава 
енергията, за да задвижи основната 
пружина. Идеята е, че часовникът не 
трябва да се навива ръчно от потре-
бителя, което го улеснява. Автоматич-
ните механизми са най-разпростране-
ните сред съвременните механични 
часовници, благодарение на търсене-
то от страна на потребителите на ча-
совник с по-лесна поддръжка, който 
не е необходимо да се навива редов-
но ръчно. Автоматичните часовници 
често притежават по-ниски резерви 
на мощност, отколкото часовниците с 
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ръчно навиване, така че те трябва да 
се носят редовно или да се използва 
специална навиваща кутия за автома-
тични часовници, за да се гарантира, 
че часовникът ще бъде постоянно на-
вит, ако не го носите всеки ден.

Механичен (ръчно навиване)
Механичните часовници се навиват на 
ръка и често са предпочитани от тези, 
които оценяват и държат на традици-
ята.
Механичните часовници са съществу-
вали от векове и имат един и същ ос-
новен принцип. Основната пружина 
се навива чрез короната, за да съхра-
нява енергия, а в процеса на работа на 
часовника, тя се развива, ограничена 
до определена скорост от колелото за 
предаване на енергия и баланс. Балан-
сното колело осцилира при постоянна 
скорост, най-често 4 пъти в секунда 
(4Hz), като позволява развиването на 
основната пружина с определено ко-
личество в даден момент, което кара 
стрелките да покажат времето чрез 
набор от зъбни колела. Днес са на-
правени много подобрения от пър-
вите часовници, така че съвременни-
те механични движения са по-точни 
и имат по-дълги резерви на енергия 
от своите предшественици. Въпреки 
това, те трябва да се навиват редов-
но на ръка, за да продължат да рабо-
тят, обикновено веднъж или два пъти 
на ден. Механичните часовници имат 
по-ниска точност от кварцовите си ко-
леги и обикновено ще избързват или 
изостават с до 30 секунди на ден, в за-
висимост от това как се носят и кол-
ко често часовникът се навива. Това 
винаги трябва да се взема предвид 
при закупуване на механичен часов-

ник. Часовниците от високите класо-
ве имат много по-добри механизми, 
чието отклонение се свежда при нор-
мални условия до +/- 2 секунди на ден 
при най-точните. Най-добрите меха-
нични часовници са означени като 
хронометри. Механизмите в тях са 
подложени на енергични независими 
тестове, за да се гарантира, че тяхното 
поддържане на времето е с достатъч-
но висок стандарт. Това се извършва в 
Официален швейцарски институт за 
тестване на хронометрите (Contrôle 
Officiel Suisse des Chronomètres, съкра-
тено COSC) и означава, че часовникът 
е с точност от 4 до 6 секунди на ден в 
продължение на 15 дни, при различни 
екстремни температури и позиции.

Механизъм, задвижван от светлина-
та
Соларните часовници са толкова точ-
ни, колкото кварцовите, но не изискват 
смяна на батерията. Те се зареждат от 
светлина (дори изкуствена светлина) 
и продължават да работят дори в пъл-
на тъмнина в продължение на много 
месеци при напълно заредена батерия. 
На практика това е кварцов часовник, 
използващ същия кварцов кристал, 
който поддържа отчитането на време-
то. Основната разлика е включването 
на слънчев панел под дисплея или на 
лицевата страна на часовника, който 
събира светлина от околната среда, 
изкуствена и естествена, и я превръ-
ща в електричество, което се използ-
ва за зареждане на батерия. По този 
начин се елиминира нуждата от смяна 
на батерията и от своя страна спома-
га за опазване на околната среда, тъй 
като няма никакви вредни химикали, 
които се нуждаят от изхвърляне при 
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всяка смяна на батерията. Енергията, 
съхранена в клетката като резерв, не 
позволява часовникът да спира или 
да изгуби точното време, дори когато 
той не е изложен на светлина. Извест-
ните трима японски производители с 
традиции и разработки в сферата на 
соларните часовници имат различно 
патентовано наименование на свои-
те серии соларни часовници: Casio – 
Tough Solar, Citizen – Eco-Drive и Seiko 
– Solar. 

Кинетичен (автокварц)

Това е кварцов часовник с добавяне на 
ротор, който на свой ред се завърта, за 
да генерира електрически ток, за да 
зареди батерия. Технологията Kinetic 
е популяризирана и най-разработе-
на от Seiko, които имат широка гама 
от кинетични часовници. Тук също 
не се налага смяна на батерията, тъй 
като тя също е акумулаторна, както 
соларната, но вместо от светлината се 
зарежда от механичното движение от 
ръката на притежателя. Енергията се 
генерира, също както при самонави-

ващия се механизъм, посредством ро-
тор, като разликата е, че той не нави-
ва пружина, а зарежда батерия.

Технология Precisionist
Швейцарската марка от висок клас 
Bulova стартира тази концепция, про-
ектирана с възможно най-голяма пре-
цизност. Механизмът е кварцов, но 
разполага със специално разработен 
кварцов кристал, който резонира 8 
пъти по-бързо от обикновения квар-
цов часовник на 262144Hz. Секундна-
та стрелка се движи 16 пъти в секун-
да, за разлика от 4 пъти в секунда при 
обикновен механичен часовник или 
веднъж на всяка секунда при стандар-
тен кварцов часовник. Увеличаване-
то на точността от кварцовия крис-
тал с по-висока честота е забележимо 
по-висока от стандартния кварцов ча-
совник, оценен с разлика от по-малко 
от 10 секунди годишно. Това е най-ви-
соката налична точност за съвреме-
нен часовник, с изключение на часов-
ниците с радиосверяване.

https://www.chasovnici-bg.com/
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 Резюме: 

Повишаване качеството на под-
готовката на учениците в 
средното училище поставя на 

преден план проблема не само за усъ-
вършенстване на учебното съдържа-
ние, а и за овладяване от учениците 
на методите на познание, на умения и 
навици за самообразование. В конте-
кста на образованието и обучението, 
оценяването е систематичен метод 
за събиране на информация за въз-
действието и ефективността на нау-
ченото. Полученият резултат показ-
ва постигнати ли са предварително 
поставените цели и може да помогне 
за подобряване процеса на обучение, 
както и да даде представа за качест-
вoтo му.
 През последните години осо-
беният интерес към този проблем 

породи стремежа за създаване на ди-
дактически тестове, чрез които да се 
разширят възможностите за отхвър-
ляне на субективизма при диагности-
цирането и измерването в сферата на 
образованието. Важно и полезно е да 
се изтъкне тенденцията, че при реша-

Хуманитаристика

Диагностика на знанията на 
учениците за биотичните фактори 
в обучението по Биология и 
здравно образование - ІХ клас

Автор: Красимира Желева; СУ „Петко Рачов Славейков”  Добрич

Списание  “Българска наука”, брой 99 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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ване на повече задачи под формата на 
тестове по Биология и здравно обра-
зование знанията, които придобиват 
учениците са по-трайни. При този 
начин на работа преподавателят е в 
състояние да „обхване с поглед“ всич-
ки ученици. Той може да проследи в 
развитие тяхното учебно и социално 
поведение, да се намеси при необхо-
димост, за да се постигне оптимален 
учебен резултат.
 Динамиката на света, в който 
живеем, налага по-различно отноше-
ние към начина, по който се поднася 
учебният материал. Младите хора са 
изкушени от новите технологии по-
вече от всички други. Завладени са от 
възможностите за информация и ко-
муникация, които Интернет предлага. 
Това вече е необходимост, без която 
времето, в което живеем, е немислимо, 
но учениците, като че ли живеят не с 
него, а чрез него. Новите потребности 
налагат гъвкавост в преподаването, 

която за съжаление, някои продължа-
ват да смятат за много консервативна.  
Повишаване качеството на подготов-
ката на учениците в средното учили-
ще поставя на преден план проблема 
не само за усъвършенстване на учеб-
ното съдържание, а и за овладяване-
то от тях на методите на познание, на 
умения и навици за самообразоване. 
Формирането на учещите се като твор-
чески личности, активизирането им в 
учебната работа, налагат обучението 
да се превърне в активно-творчески 
процес, който осигурява все по-голя-
ма възможност за повишаване на тях-
ната самостоятелност и съзнателност 
в познавателната дейност (Петров, 
1975). Формирането и развитието 
на изследователски умения и разви-
тието на творческите способности на 
учениците е важна задача в обучение-
то на младите хора (Джиджева, 1982). 
Именно в училището ученикът трябва 
да се научи да се стреми към постоян-

http://pcstore.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

180 Българска наукаЮни 2017

С подкрепата на:

но попълване на своите знания чрез 
самообразоване, да разширява своя 
кръгозор с цел да бъде не само добър 
изпълнител, но и да прилага своите 
знания. 
 В контекста на образованието и 
обучението, оценяването е система-
тичен метод за събиране на информа-
ция за въздействието и ефективност-
та на наученото. Полученият резултат 
показва постигнати ли са предвари-
телно поставените цели и може ли 
да помогне за подобряване процеса 
на обучението, както и да даде пред-
става за качествoтo му. Проблемът за 
обективното диагностициране и из-
мерване на равнището на знанията и 
уменията на учениците, е един от ос-
новните проблеми на образователна-
та практика. През последните години 
особеният интерес към този проблем 
породи стремежа за създаване на ди-
дактически тестове, чрез които да се 
разширят възможностите за отхвър-
ляне на субективизма при диагности-
цирането и измерването в сферата на 

образованието. Анализът на педаго-
гическата литература и на доцимо-
логическата практика у нас, показва, 
че дидактическите тестове с успех се 
използват не само за оценка на пости-
женията на учениците по отделните 
учебни предмети, но и за развитието 
на познавателния им интерес и логи-
ческо мислене. Важно и полезно е да 
се изтъкне тенденцията, че при реша-
ване на повече задачи под формата на 
тестове по Биология и здравно обра-
зование, знанията, които придобиват 
учениците са по-трайни. При този 
начин на работа преподавателят е в 
състояние да „обхване с поглед” всич-
ки ученици. Той може да проследи в 
развитие тяхното учебно и социално 
поведение, да се намеси при необхо-
димост, за да се постигне оптимален 
учебен резултат.
   Приоритет в целите на биоло-
гичното образование е усвояване-
то на базисни биологични знания и 
умения като част от общочовешки-
те ценности и култура. Акцентите са 
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поставени върху формирането на би-
ологична, екологична и здравна кул-
тура, способност за самостоятелно 
изучаване на природата, ценностна 
нагласа и съпричастност в решаване-
то на екологични и здравни проблеми 
(Бижков, 1983). Предметът биология 
и здравно образование засяга основ-
ните аспекти на човешкия живот – 
здравословен начин на живот, рацио-
нално хранене, чиста околна среда. 
Тези аспекти са в основата на доброто 
качество на живот – проблем с гло-
бално значение в 21-ви век. Този факт 
задължава образователните инсти-
туции да работят активно за създа-
ването на здравословна и екологична 
култура при юношите и постигане на 
високо качество на биологичното зна-
ние (Boycheva et al., 2016).
 Системата на образование по-
срещна ХХI век в условията на глобал-
на нестабилност. Научната и педагоги-
ческата общност все повече осъзнават 

„екологичната недостатъчност“ на 
всички степени на образованието. 
Водеща причина за екологичното не-
благополучие е ниската екологична 
култура на хората, липсата на еколо-
гично самосъзнание и ясна позиция 
за природоопазващата дейност. Пора-
ди това, един от значимите начини за 
промяна на съвременната екологична 
ситуация е екологичното образова-
ние. 
 Екологичното образование 
се основава на определена система 
от ценности. Модернизирането му 
предполага целенасочено включване 
в неговото съдържание на нравствени 
компоненти. Проблемът „отношение“ 
е притегателен център за изследова-
тели от различни научни области. Тео-
ретичният анализ на специализирани 
литературни източници и интернет 
ресурси позволява да се обобщи, че 
отношенията на човека са обуслове-
ни от обществено-историческия опит, 
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който е в основата на обогатяващия се 
вътрешен свят на индивидуалността. 
 Проблемът за взаимоотноше-
нията на човека с природата отдавна 
привлича вниманието на хората. Пе-
дагогиката на формиране на еколо-
гична култура на личността има за 
свой предмет отношението ученик – 
среда, в което водещо значение има 
аспектът ученик – феноменология на 
природата, в това число и на собстве-
ната. В този аспект приемаме, че при-
родата е един своеобразен прекрасен 
свят от обекти, върху които е насоче-
на човешката дейност. Те са носители 
и на определени значения, които про-
явяват своя смисъл през призмата на 
възприемането им от субекта. Учени-
кът е развиващ се субект на дейността 
и следователно неговите отношения с 
природата могат да бъдат изследва-
ни през призмата на това как той си 
взаимодейства с нея и в контекста на 
това взаимодействие не само развива 
ценностните си ориентации, но и тво-
ри своето собствено Аз. Формиращата 

се екологична култура на личността 
на младите хора оказва влияние вър-
ху ориентацията и  оценката на със-
тоянието на заобикалящата среда и 
избора на поведение (Янакиева, 2000; 
Рангелова, 2009).
  В педагогическата практика 
има няколко основни тематични на-
правления, които биха могли систем-
но да бъдат вплетени в изграждането 
на учебните програми и да дадат от-
ражение върху качествените характе-
ристики:
 1) Формиране на първоначални 
представи за съдържанието на основ-
ни екологични понятия: адаптация, 
равновесие, хранителна верига, зао-
бикаляща среда. Тук може традицион-
ното извършване на елементарните 
опити за опознаване на някои зако-
номерности в заобикалящата ученика 
природа да се обвърже и присъедини 
към по-широка мрежа от възпитател-
ни и образователни задачи.
 2) Трябва да се покаже на учени-
ците, че живите същества и неживата 
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природа си взаимодействат, те обра-
зуват екологични системи или еко-
системи. Това може да се реализира 
като се илюстрира чрез опознаването 
на морфологичните и функционални-
те особености на такава екосистема, 
чието географско местоположение е 
достъпно за учениците и те могат да я 
изучават чрез наблюдения и елемен-
тарни опити.
 3) Третото направление отразя-
ва екологията на вида Homo sapiens, 
неговото място в йерархическата 
структура и влиянието му върху ней-
ните характерни особености. То обе-
динява педагогическите стремежи 
за формиране на екологосъобразно 
отношение към биосоциалните цен-
ности и норми, които регулират отно-
шението на отделния човек или соци-
ална група към биологичното у човека 
и извън него.
 4) Социалната екология дава 
различни данни по показатели за 
оценка на състоянието на средата. За 
учениците, които все още нямат усво-
ени критерии за оценка на качествата 
на средата, това, което наблюдават 
наоколо, става норма.
 5) Формирането на екокултура 
на личността е свързано с политиче-
ския живот на обществото, в конте-
кста на което протичат процесите на 
възпитание и обучение. Овладява-
нето на екокултурата е част от граж-
данската социализация на личността 
(Янакиева, 2000).
 На базата на тези основни тема-
тични направления се показва необ-
ходимостта от широта при формира-
нето на екокултурата на личността.
 Цел на методиката е да напра-
вим съпричастни учениците към про-

блемите на съвременното общество 
и да създадем гражданско съзнание 
у тях, увеличавайки инициативите, 
ориентирани към включване на мла-
дите хора в дейности с екологична на-
соченост.
 В последните години в световен 
план се отделя особено внимание на 
образованието в областта на околна-
та среда. В отговор на изискванията, 
очакванията и усилията на световна-
та общност в тази посока, авторите 
на програмната документация, ре-
гламентираща работата в съвремен-
ното училище, се обединяват около 
становището, че възпитаването на 
екологична култура у учениците е 
стратегически важен акцент на взаи-
модействието „ученик – природа“. 
 Овладяването на екокултурата 
е част от гражданската социализация 
на личността.
 Насочването ми към раздел „Би-
отични фактори” е свързано от една 
страна именно със същественото мяс-
то, което заемат тези знания в обуче-
нието по Биология и здравно образо-
вание и в частност за формирането 
на екологична култура у учениците. 
От друга страна, това учебно съдър-
жание не е трудно, учениците често 
го подценяват, но при изработване на 
тестовете за Държавни зрелостни из-
пити важно място е отделено именно 
на него.
 Целта на настоящата разработ-
ка е да се установи и оцени равнището 
на усвоените знания от учениците за 
биотичните фактори, получени чрез 
обучението по Биология и здравно об-
разование в ІХ клас.
 За постигане на тази цел бяха 
поставени следните задачи.
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 1. Проучване на нормативните 
документи, свързани с обучението 
по Биология и здравно образование: 
учебни програми, учебници, указания 
в съответствие с Държавните образо-
вателни изисквания;
 2. Анализ на учебното съдържа-
ние за биотичните фактори като част 
от Биосферата, включени в обучение-
то по природни науки и основно по 
Биология и здравно образование в 
обучението в ІХ клас, с оглед реали-
зиране на очакваните резултати зало-
жени от учебната програма на МОН и 
извеждане на основните понятия;
 3. Проучване на литература 
свързана с реализиране на педагоги-
ческата диагностика; 
 4. Подготовка на диагностични 
тестове в два варианта и тяхната про-
верка;
 5. Провеждане на диагностично 
изследване;
 6. Обработване на информация-
та, анализиране и представяне на по-
лучените резултати с помощта на ди-
аграми и изготвяне на изводи.
Предмет на изследването са знания-
та и уменията на учениците от раздел 
“Биотични фактори“.
Характерът на изследването 
предполага използването на следните 
основни методи: теоретичен анализ, 
наблюдение, дидактически тестове за 
оценка на усвоените знания, умения 
и навици, математико-статистически 
методи за обработка и анализ на ре-
зултатите и графични методи за пред-
ставяне на резултатите;
 Изследването е проведено в ча-
совете по „Биология и здравно об-
разование” с ученици от Ха клас в СУ 
„Петко Рачов Славейков” – град Доб-

рич, през учебната 2015/2016 година, 
профилирана подготовка. 
Етапите на изследването са два: 
Първи етап е през І срок на учебната 
2015/2016 г. – изготвяне и провежда-
не на теста; Втори етап е през ІІ срок 
на учебната 2015/2016 г. – обработва-
не, обобщаване, анализиране и пред-
ставяне на резултатите.
При изработването на диагностични-
те тестове са съобразени основните 
изисквания за подредба на задачите 
и изготвяне на инструкция към тес-
та.  
За диагностичното проучване е изгот-
вен тест върху подраздел „Биотични 
фактори” в 2 варианта, като всеки ва-
риант съдържа по 20 задачи. 
   Задачите на теста са подготве-
ни в съответствие с таксономията на 
Блум за образователни цели и оце-
няват постиженията на учениците по 
определени показатели: количествен 
– „обем”, и качествени – „осмисленост” 
и „пренос”.
 Задачите в теста (и двата вари-
анта) проверяват уменията на учени-
ците да: анализират, сравняват, да раз-
криват причинно-следствени връзки; 
да конструират и обосновават даден 
от тях самостоятелен отговор.
Типовете задачи в теста са разноо-
бразни:
• Задачи със структуриран отго-
вор (тип „множествен избор”). Всяка 
задача съдържа 4 възможни отговора, 
от които само един е верен;
• Задачи със същия тип (но със 
съчетание), съдържащи 4 елемента, 
комбинирани в 4 възможни отговора. 
Отговорите са означени по същия на-
чин и само един е верен; 
• Задачи, съдържащи ограничена 
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свобода на отговора (тип „полуоткри-
ти задачи“). 
Тези задачи са разнообразни и затова  
към всяка една е дадено указание.  
Това са задачи за: съчетание от две ко-
лони, попълване на таблица, открива-
не и коригиране на грешки, определя-
не на верни твърдения, заместване и 
попълване.
Задачи със свободен отговор, даващи 
възможност за самостоятелност, твор-
чество и находчивост.
Резултатите, получени от диагнос-
тичното изследване, позволяват да 
се направят следните изводи:
1. Знанията на учениците за биотич-
ни фактори са на много добро ниво, 
което личи от постигнатия общ сре-
ден успех 4,66 ( Приложение 1). И при 
двата варианта на теста преобладават 
добри оценки.
2. Резултатите от диагностично-
то изследване показват закономер-
ност между типа на тестовите зада-
чи и успеваемостта на учениците. Те 
се справят значително по-добре със 
структурираните задачи (Приложе-
ние 2). Задачите, изискващи свобо-
ден отговор затрудняват някои от 
учениците, но чрез тях се проверяват 
осмислеността и преноса на знания в 
нови ситуации. Именно тези задачи 
разкриват уменията на учениците да 
анализират и сравняват, да разкриват 
причинно-следствени връзки, да про-
явяват творчество (Приложение 3, 4). 
3. Анализът на резултатите по пока-
зател обем на знанията, дава основа-
ние да се посочи много добро ниво на 
усвояване на учебното съдържание за 
биотичните фактори (Приложение 2). 
4.  Пропуските на знанията са на мал-
ка част от учениците. Най-често сре-

щаните оценки на теста са добър (4) 
и много добър (5). Осмислеността на 
знанията за биотичните фактори е до-
бра. Добре са осмислени от учениците 
знанията за видове и структура на по-
пулациите; групите организми и взаи-
моотношенията между тях. Средният 
успех e много добър – 4.66 и мода Мо 
(5). Най-успешно усвояват знания за 
равнищата на организация на живата 
материя, структурата и процесите в 
екосистемата, определят по съществе-
ни признаци вид, популация. По-труд-
но учениците се справят с трансфор-
миране на информация за процеси и 
явления.
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Представяне и анализ на общите  ре-
зултати на учениците от теста
 

Приложение 2
 „Обем“ на знанията

 

Приложение 3
 „Осмисленост“ на знанията

 

Приложение 4
Пренос“ на знанията
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