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Големият адронен колайдер тръгна
отново
ГОЛЕМИЯТ АДРОНЕН КОЛАЙДЕР ТРЪГНА
ОТНОВО
След като повреда попречи през 2008 година на
работата му, вчера следобед, 20.11.2009 г.,  около 17 ч.  българско време за започнали първите опити с инжектиране на протонив Големият
адронен колайдер, е съобщил говорителят на
ЦЕРН. http://public.web.cern.ch/public/
Процесът е продължил части от секундата и
частиците са извършили една или половин
обиколка по дългата 27 километра писта на колайдера.
Учените ще направят по-късно опит да достигнат движение повече от една минута. Последният път то е било 30 сек.
Целта на опита е да се установят следи от
хипотетичната частица Хигс-бозон http://
bg.wikipedia.org/wiki/Хигс_бозон имаща фундаментално според учените значение за разбирането на Вселената.
WWW - link

В Големия адронен колайдер са
регистрирани първите сблъсъци
на лъчите с протони
Генералният директор на ЦЕРН Ролф Хойер е
заявил, че това е огромно постижение и че за
кратък отрязък от време е постигнато твърде
много. Научният сътрудник Фабиола Джианати добавя, че това е отлична новина, начало на
фантастична ера във физиката.
Към настоящия момент лъчите се движат по
27 километровия тунел, разположен на дълбочина 100 метра на границата със Швейцария и
Франция, практически със скоростта на светлината , като за една секунда преминават целято разстояние 11 000 пъти.
Очаква се към януари или февруари енергията
на лъчите да достигне 7 тераелектроволта, или
по 3.5 тераелектроволта на лъч, което е с няколко пъти повече от сегашната. Тогава именно ще започнат експериментите, заради които е
създаден ускорителят на стойност 10 милиарда
франка (9.8 милиарда долара).
При оптимистичен изход учените ще могат да
пресъздадат условията отпреди 13 милиарда
години, до 1-2 трилонни части от секундата
след Големият взрив.

- http://nauka.bg -

5

новини

сп. “Българска Наука” брой 24
20 метров кит е открит по бреговете на Калифорния
   На 19 октомври е открит мъртъв 20 метров
женски син кит по северното крайбрежие на
Калифорния съобщава Associated Press. По
мнението на учени животното се оказало на
брега след удар с кораб. Няколко часа преди откриването на трупа, научен екип от кораб работещ по научен проект в Тихия океан е съобщил
за удар с голямо животно. По- късно студенти
от Калифорнийския университет са намерили
синия кит лежащ на една страна между скалите. На гърба на животното се виждали две големи рани. По мнение на учени подобни стълкновения са изключително редки, макар че не
отдавна подобен случай е бил описан в близост
до Монтерей.
Синия кит (Balaenoptera musculus) със своите
размери - достига до 33 м дължина и тегло до
150 т е най- големият бозайник живял някога
на земята. В момента тези животни са силно
застрашени и в океаните живеят само няколко
хиляди сини кита.

Площта на пустинята е около 9 милиона кв.км.,  
Преди 6000 години там е имало буйна зеленина, растели са дървета, имало е големи бурни
водоизточници.
В последствие обаче пустинята превзема всичко.

Учени създадоха изкуствена ръка
  ПРОБИВ В МЕДИЦИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Сериозен научен пробив е постигнат от
шведски, италиански, израелски, исландски,
датски и ирландски учени със създаването на
изкуствена ръка, която успешно реагира на
нервните импулси и осъществява почти всички сложни движения, присъщи на човешката
ръка, като позволява и усещания от страна на
човека, комуто е поставена.

Едно от най-пустинните места на
земята.
Японският спътник ALOS е заснел едно от
най-безлюдните и лишени от живот места на
земята – частта от пустинята Сахара при долината Танезруфт в южната част от Алжир.
Там няма нито растителност, нито живот, нито
капка вода. От космоса обаче са заснети каменни хълмове (в кафяв цвят), солени равнини (в
бяло) и малко пясъчни дюни (в жълто) – това
е известната пясъчна пустиня, /още наречена
„ерг”/ – „Мехеджибат”.

Технологията „SMART HAND” (‚The smart
bio-adaptive hand prosthesis‘ – „Интелигентна
биоадаптивна ръчна протеза”) напредва все
повече като постигнатите резултати наистина
са забележителни.
http://www-arts.sssup.it/newCyberhand/
smarthand/index.htm
Партньори в проекта са ARTS Lab ( http://
www-arts.sssup.it/ ), Scuola Superiore Sant‘Anna
(Italy)  ( http://www.sssup.it/ ), Aalborg University
(Denmark) ( http://en.aau.dk/ ), Tel Aviv University
(Israel) ( http://www.tau.ac.il/ ), Tyndall Institute
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(Ireland) ( - http://www.tyndall.ie/), Ossur
(Iceland) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ossur) и
SciTech Link HB (Sweden) (http://www.google.
bg/search?client=opera&rls=bg&q=SciTech Link
HB&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8).
Финансирането в размер на само 1.8 милиона
евро е по 6-тата рамкова програма на ЕС по
тематична област   „Нанотехнологии и нанонауки, информационно базирани многофункционални материали и нови производства ,
процеси и устройства”  - ‚Nanotechnologies and
nano-sciences, knowledge-based multifunctional
materials and new production processes and
devices (NMP)‘.
Изобретението е дело на италиански и шведски учени от университета в Лунд ( http://www.
lu.se/lund-university ), които са партньори в
проекта „СМАРТХЕНД” /”SMARTHAND”/.
Като са комбинирани различни технологии със
свойствата на нервната система, учените са изработили ръка с 4 електродвигателя и 40 сензора, която изглежда ще умее почти всичко, което
и обикновената ръка.  
Уникалното обаче е, че ръката не само дава възможност да се извършват сложни движения, но
и позволява човекът да усеща чрез нея това, което докосва.

Защо децата задават въпросът
„защо“?
Децата не задават въпросът „защо“, за да ядосват родителите си, казват учените. По-скоро
детските въпроси са истински опит за разкриване на истината и отговорите на децата са подобре понякога от тези на възрастните.
Това ново откритие се базира на проучване с
участието на деца от 2 до 5 годишна възраст.
Показва също така, че са много по-активни в
опознаването на околния свят от колкото се
смяташе до сега.
„Дори и при ставането си от сън, когато започват да задават въпросът „защо“ - те го задават,
за да получат обяснение“ - водещият изследовател Брандли Фрейзър ( Brandy Frazier).
Когато получат обяснението на зададения от
тях въпрос, децата продължават да събират
информация. „Децата взимат много по-голяма
роля в своето развитие от колкото ние си мислим.“ - казва Фрейзър
Изследванията не могат да бъдат общи за всички деца, поради малкият размер на проучването.

Резултатът е базиран на открит метод за предаване на електрическите импулси на нервите
към устройството и съответно връщане на обратна информация към тях. Сензорите сигнализират на нервите да активират съответните
процеси в мозъка, също както при усещането с
нормалната човешка ръка.
„Задействам мускули, които не съм ползвал с
години”, казва щастливият пациент, 24 годишният Робин Екенстам, на когото се е наложила
спешна апмпутация на дясната ръка поради онкологично заболяване.
Другият голям проблем е бил да се минимизират размерите на електродвигателите. Резултатът е постигнат чрез ползване на нанотехнологии.

- http://nauka.bg -
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Почина първият цивилен космонавт в света

новини
космически апарати в състава на ОКБ-1 (днес
предпприятието „Енергия”) - „Союз“, „Союз-Т“,
„Союз-ТМ“, „Прогрес“, „Прогрес-М“, дълговременните орбитални станции „Салют“ и „Мир“.
След 1990 г. е преподавател в университета,
който сам е завършил.
На негово име са кръстени улица и училище
във Воронеж, както и кратер на обратната
страна на Луната.

На 84 годишна възраст в Русия е починал Констанин Петрович Феоктистов, първият цивилен и единственият безпартиен съветски космонавт. Роден е през 1926 г. във гр.Воронеж.
Участва във Втората световна война като разузнавач и е раняван на фронта. След войната
завършва Московския технически университет и работи в различни изследователски организации. През 1964 г. е поканен в отряда на
космонавтите и става първият цивилен космонавт, който няма офицерско звание и първият
и единствен космонавт, който не е член на Комунистическата партия на СССР.
През 1964 г. К.Феоктистов, заедно със Владимир Комаров и Борис Егоров участва в
първия полет на кораб от серията „Восход”, в
който полет за пръв път космонавти излизат в
космоса без скафандри. За участието му в полета получава званието „Герой на СССР”.
От този полет до 1990 г. К.Феоктистов участва
в разработка на множество съветски и руски

Включи се в
групата на БГ Наука
в най-голямата
социална мрежа.
Следи новостите
и знай какво се
случва....
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СКИТО-САРМАТСКИ СЛЕДИ В КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА АНТРОПОНИМИЯ
гл. ас. д-р Петър Голийски
катедра “Класически Изток”, секция
1. А к с а н   и   А к ш а н о (по“Арменистика и кавказология”, СУ
малко вероятно разчитане като Акшатоз
“Св. Климент Охридски”

О

бикновено, когато се
изследва българската
антропонимия,
анализът се ограничава
до паралели и етимологии в рамките на
славянските или на околните балкански
неславянски езици и народи. Тази
традиция, завещана още от времето
на първите наши езиковеди, се спазва
упорито и досега. Пред 2000 г. обаче
пръв сериозен пробив в тази практика
беше трудът на ст. н.с. Валери Стоянов,
озаглавен “Историята на изучаването на
Codex Cumanicus. Кумано-печенежки
антропоними в България през ХV
век”. На базата сведения от голям брой
османски данъчни регистри В. Стоянов
установи в българските земи наличието
значителен брой наславянски лични
имена от периода на ХV – ХVІ век,
повечето от които авторът определя
като кумано-печенежки. В процеса на
работата по дисертацията ми на тема
“Ономастични и лексикални аспекти
на арменското етническо присъствие в
българските земи през Средновековието”
аз ползвах също османски документи и
се натъкнах не само на значителен брой
антропоними от арменски произход, но
също и на известен брой имена, които
имат много древен скито-сарматски
произход. Повечето от тях прилагам със
съответния анализ по-долу в азбучен ред.

или Акшаюз, Велико Търново, 1516–
1517 г.).1 Според Красимира Мутафова,
позоваваща се на Стефан Илчев, Аксан
идва от Асен или Аксенти. Аксенти пък е
производно от Авксенти или Авксентий
“който се увеличава”. Името било рядко
срещано в Западна България. За името
Акшано авторката предлага връзка с
турското akşam “вечер”.2
Една
слабост
на
нашите
българисти-ономасти,
изследващи
антропонимията, е тази, че те
екстраполират
антропонимичната
картина от XX век към имена, които са
регистрирани още през XV–XVII век.
Това води до етимологии като горната,
която извежда произхода на име като
Аксан от Аксенти (Авксенти), без
изобщо да се отчита фактът (установен
чрез честотни наблюдения в османските
регистри), че подобни “купешки” имена,
навлезли в по-новата българска именна
система под църковно влияние, изобщо
не са били популярни сред българското
население преди 500 или 400 години.
Красимира Мутафова се позовава на
мнението на Стефан Илчев, че името
Аксенти/Авксенти е “било рядко
срещано в Западна България”. Стефан
Илчев прави това твърдение на базата на
източници от XX век. За XV или XVI век
за Аксенти/Авксенти може да се каже, че
“изобщо не се среща не само в Западна
България, а и въобще” извън църковните
среди. Така че връзката Аксан/Акшано
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и Аксенти/Авксенти трябва директно
да се отхвърли. По-вероятна е връзката
с турското akşam “вечер” с оглед на
времето на раждане на детето, но и тя
не бива да бъде абсолютизирана, защото
съществува и друга етимология, чието
достойнство се състои в съществуването
на директни източни антропонимични
паралели на въпросните български
имена.
Известно е, че около 530 г. във
византийската армия на Велизарий в
Персия имало отряд от 600 конници,
които били предвождани от “масагетите”
Симмас (Σίμμας) и Аскан (Άσκάν). Във
връзка с името на “масагета” Аскан
твърде интересна е записаната в град
Прилеп фамилия Ашканов, за която
Стефан Илчев предполага евентуална
разновидност на Ачкаканов.3 По-скоро
обаче Ашканов е реликтова фамилия,
свързана с името на Аскан. Тъй като в
гръцкия няма звук и буква “ш” найвероятно оригиналното звучене на името
не е било Аскан, както пише Прокопий,
а Ашкан или пък двете форми са
съществували успоредно. Последното
е особено вероятно, защото, както
отбелязва Сергей Толстов, големият
средновековен енциклопедист Бируни
извежда генеалогията на династията
Ашкании–Аршакиди от Ашк или Аск,
който бил син на Кей-Хосров. Толстов
добавя, че името Ашк влиза като
съставен елемент в имената на четирима
хорезмийски царе в списъка на Бируни
– двамина Аскахамука и двамина
Аскахвара. За съжаление Толстов не
предлага етимология на имената Ашк/
Аск и Ашкании.4
За партските Аршакиди под името
Ашканиди говори и ал-Масуди в своето
съчинение “Златните наноси”.5
Хорезмийското или по-скоро

северноиранското лично име Ашк/
Аск има и свой топономичен паралел
и то отново приблизително в същия
географски регион. На една карта от
Гийом Делил от 1705 г., очертаваща
границите на Римската империя сл.Хр.
и “варварите”, чието копие се съхранява
в Народната библиотека “Св.св. Кирил
и Методий” в София под сигнатура Кр
IV 783, е отбелязана планинска верига
с надпис: Ascanimia sive Ascantancas
Mons, т.е. Асканимия или планината
Аскантанкас. На картата на Делил тя
е означена западно от планината Imaus
(Имеон) и северозападно от Turris lapidea.
Западната част от тази планинската
верига Ascanimia е означена като
Tapurii Montes. Turris lapidea означава
“Каменната кула” и съответства на
прохода по течението на река Вахан
Даря, откъдето минавал в древността
важен търговски път в посока на Китай.
Имаус/Имеон е масивът на Тян Шан и
Памир-Хиндукуш, т.е. интересуващата
ни планинска верига се е намирала на
северозапад или по-скоро на запад от
Памир. Tapurii Montes, т.е. Тапурските
планини,
най-западният
дял
от
Ascanimia, са достигали до Тапуристан
по югоизточния край на Каспийско море
и следва да се отъждествят с днешните
Голям и Малък Балхан. Следователно
цялата верига Ascanimia/Ascantancas
отговаря на хребета Копет даг. Северно
от Копет даг е не само Хорезм, но и
коренните земи на Партия с нейната
династия Аршакиди/Ашкании.
С оглед на всичките горни данни
може да се счита, че имена като Аксан
и Акшано са метатезирани форми на
по-стари Аскан и Ашкан(о), които на
свой ред имат северноирански (партски,
хорезмийски или дори скито-сарматски)
произход. След като имената Ашк/Аск
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и Ашкании се срещат при северните
иранци, Прокопий правилно нарича
Аскан “масагет”.
2. Името Б о с т и н (Бостин Йорги,
град Серес, 1473–1520 г.)6 не е включено
в “Български именник” на Йордан
Заимов. То няма славянско звучене, но
за сметка на това има редица паралели
сред имената, носени от обитавалите
някога Северното Причерноморие скити
и сармати. На един скито-сарматски
надпис от І век сл.Хр., открит в района
на Елтеген (днес Геровское), се среща
името Бостак (Βόστακος); същото име
се среща на още един надпис пак от този
район, датиран към втората половина на
ІІ век сл.Хр.7 На друг надпис от втората
половина на І – началото на ІІ век сл.Хр.
виждаме името Бостагон (Βοστάγων);8
на още един скито-сарматски надпис
от района на Керч, датиран към втората
половина на І – началото на ІІ век сл.Хр.
откриваме името Бостакон (Βόστακων).9
Най-вероятно към същата група скитосарматски имена спада и отразеното в
османски документ име Бостани, което
едва ли идва от бостан, а всъщност е
едно от много български мъжки имена,
съдържащи суфикса -ан – Бост + -ан.
Още
по-близко
до
скитосарматското
Бостак/Бостакон
е
чувашкото мъжко име Постак (в
чувашкия език началните съгласни
се обеззвучават) и явно то има същия
произход като нашето Бостин и не
произлиза от хакаското име Постай,
както смята В.Ф. Каховский.10 Впрочем,
в случай, че не става въпрос за
съвпадение, може да се търси връзка
от скито-сарматското име Бостак към
хакаското Постай. Известно е, че през
І хил. пр.Хр. територията на Хакасия е
била населявана от скитски племена.

Във връзка с антропонима Бостин
може да се спомене, че през 1467 г. в
османски регистър в Дебърско е записано
село Бостово, чието местоположение
днес не може да се установи с точност.11
3. В а с а р (Стою Васар,
село Малощица, днес Малошийца,
Гоцеделчевско, 1473–1520 г.)12 и Б а
с а р и н а (вдовица Басарина, град
Солун, началото на ХVІ век).13 Валери
Стоянов
извежда
женското
име
Басарина от причастната форма на
тюркския глагол bas- “стъпвам, тъпча,
натискам, притискам; владея, надвивам,
побеждавам;
връхлитам,
нападам
внезапно” – bas-ar, с евентуално
значение “победител, господар”, с
която авторът свързва и познатото сред
татарската Джучиева династия и във
Влашко название Басараба. Със същия
тюркски корен Валери Стоянов свързва
и мъжките имена Баско, Басин и Басун.14
Ако Баско, Басун и Басин биха
могли наистина да се свържат с тюркския
глагол bas-, то положението с женското
име Басарина и мъжкото Васар е поразлично. На първо място интересно
е да се спомене, че Мариан Войтович
посочва древноруските (ХІV–ХV век)
имена Басарга и Басаровитин,15 които
нямат славянско звучене. Но това, което
прави наистина съмнителен тюркския
произход на женското име Басарина (от
bas-ar) и на мъжкото Васар е откритият
близо до Керч от ІІІ или по-скоро ІV век
сл.Хр. надпис, в който четем: “Карп,
син на Басар (Βάσσαρος)”.16 Вариант на
Басар може да се смята и българското
име Бесар (ХІІІ или ХІV век).17
4. Д а д о (село Комарево,
Плевенско, 1548 г.).18 Според Йордан
Заимов името Дадо е вариант на женското

- http://nauka.bg -

11

история

сп. “Българска Наука” брой 24
име Дада или пък е съкратено от името
Дадомир или пък идва от Дано, Дако с
детско повтаряне на сричката. Женското
име Дада според Йордан Заимов идва от
дада – “по-голяма сестра, кака, леля”,
а Дадомир от по-старо име Дядомир,
идентично с Дедомир.19 Йордан Заимов
открива обаче името Дадомир чак в ХVІІІ
век, тоест 200 години след като виждаме
Дадо в османски регистри. Свръх това
още през първата половина на ХІІ век е
записано едно село в Галиполи, спадащо
към домена на византийския император
Йоан ІІ Комнин (1118–1143), което носи
очевидно негръцкото име Дадуна.20
Няколкото
предложени
от
Йордан Заимов етимологии издават
несигурност при възстановявяне на
произхода на името Дадо. Изглежда
обаче, че Дадо също няма славянски
произход, а е отново скито-сарматско
име, тъй като срещаме антропонима
Дадас (Δάδας) в един надпис от Анапа
от ІІ – началото на ІІІ век сл.Хр.21 Дадас
не е единична находка, а се среща общо
19 пъти в различни надписи в Северното
Причерноморие.
5. Д а м а р (Обро Дамар, махала
Ая Слая, Солун, началото на ХVІ век).22
Валери Стоянов свързва името Дамар с
тюркското damar “жила, жилка; сприхав,
избухлив, гневлив (нрав)”.23 Тази дума
се среща и в някои от българските
говори със значение на “жила, жилка” и
поначало се свързва с турското damar със
същото значение.24 Добре е обаче да се
обърне внимание, че в много по-древни
времена е съществувало идентично по
звучене скито-сарматско лично име. В
един надпис, открит в Керч и отнесен
към първата половина на ІІІ век пр.Хр.
четем: “Сосий, син на Дамар (Δαμάρης),
амисиец; Мания, жена на Сосий”.25

6. И н а к (Инак Петко, село
Михалци, Търновско, средата на ХVІ
век).26 Този антропоним има точен скитосарматски паралел. На един надпис от
втората половина на І век сл.Хр., открит
в Керч, се чете името Инах (’Ιναχος).27
7. К а т а н е (Велико Търново,
1516–1517 г.).28 Този антропоним не е
включен в именника на Йордан Заимов.
Той е отбелязал само името Катин,
което според него е съставено от Като
+ -ин, идващо от женското име Ката, а
то от Екатерина.29 Тази етимология има
едно слабо място, а именно че мъжко
име е изведено от женско (в българската
именна система се наблюдава тъкмо
обратното явление), а самото женско име
е съкратено от гръцко женско име, което
през XV– XVI век, а и по-рано е било
напълно непопулярно сред българите.
Имена като Катин, Като и
особено Катане могат задоволително
да се етимологизират на иранска почва.
Известният руски (съветски) иранист
Йосиф Оранский анализира сведенията
на античните историци Ариан и Квинт
Курций Руф, споменаващи, че един
от организаторите и ръководителите
на борбата срещу македонците на
Александър Велики в южната част
на Средна Азия се наричал Катанес
(Κατάνης) или Катенес (Catenes). Катан
бил довереник на сатрапа Бес, но покъсно заедно със Спитамен пленили
Бес и го предали на Александър в 329
г. пр.Хр. След това двамата вдигнали
въстание
срещу
македонците
в
Бактрия и Согдияна в 327 г. пр.Хр.
Историческият контекст не оставя
съмнение, че Катан е принадлежал
към някоя от източноиранските
(скитските) народности. Оранский
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на базата на известната езикова
закономерност, според която преходът
на древноиранското поствокално -t дава
-l в пашто, смята, че древноиранското
*Katāna би трябвало да се отрази във
формата Kalān. Подобна дума (kalon) със
значение на “голям, старши, главен, глава”
е широко разпространена в съвременния
таджикски
език,
в
персийскотаджикските говори в Афганистан и
изобщо на изток от персоезичната зона.
В други източноирански местни езици
като вахански и по-северните ягнобски
и новосогдийски древноиранското
поствокално -t се е запазило.
Следователно в някои източноирански
говори от този район могат да се очакват
отражения на древноиранското *кatāna
със запазено поствокално -t. Като
такива Орански посочва шугнанското,
бартангското и рушанското katanák,
дарвазкото kataná (в Южен Таджикистан)
– всички със значение на “голям, старши,
главен”. Наред с това Йосиф Оранский
добавя ягнобското kátta “голям”,
шугнанското kat(t)ā́ “голям, велик;
едър, порастнал”, рушанското kat(t)ā
“голям старши”, таджико-узбекското
kátta “голям”, орошоро-бартангското
katta, ишкашимското katā, дарвазкото
katá, хазарейското katā, афганското katá
всички със значение на “голям”. Думата
katta е засвидетелствана и в редица
тюркски езици в Средна Азия и Източен
Туркестан, но не и извън техните предели,
което дава основание на Оранский да
предполага нейния ирански произход.
Въз основа на това той заключава,
че името Катан (Κατάνης, Catenes)
означава “голям, старши, главен, глава,
началник”. Оранский обръща внимание
и на засвидетелстваните в гръцки
надписи от Северното Причерноморие
скито-сарматски имена като Каттас

(Κάττας – Анапа, средата на II век
сл.Хр.),30 Катион и Катокас ([Κ]ατίων
и Κατόκας – Анапа, II–III век сл. Хр.).31
Към тях той прибавя и записаното от
Диоген Лаертски скитско име Кадонидас
(Καδονίδας), отразващо по-късен преход
-t > -d. Оранский съобщава, че в гръколатинско предаване на древноирански
имена освен патронимичният суфикс
-анес (Митранес) се среща и -енес
(Митренес), което обяснява и вариантите
Катанес и Катенес.32
Близко до Катанес, Катенес е
и записаното през II–III век в Анапа
на Таманския полуостров лично име
Катокас. Абстрахирайки се от гръцкия
суфикс -ас, стигаме до основата Каток(а).
На свой ред тя е почти идентична
с антропонима Котоко (несъмнено
неславянски, макар и лабиализиран),
записан в X век при манастира при
село Равна заедно с имена като Курт,
Испор, Нелаи, Чото и известен брой
гръцко-християнски имена.33 Подобно
име е носел и управителят на областта
Кутмичевица, заменен от княз Борис І с
Домета – Котокий.
С оглед на тези бележки
основателно може да предположи, че
българските имена Катане, Катин,
Като (и изобщо такива, съдържащи
корена Кат-) са от ирански (скитски,
сарматски) произход и също имат
значение на “голям, висок, израстнал,
главен, старши”.
8. С м у р д (Иван, син на Смурд,
село Калтинец, Горнооряховско, днес
слято с града, средата на ХV век).34
См у р г о (Боче Смурго, село Чарава,
т.е. Царево, днес Делчево, Щипско, 1576
г.).35 Няма логика антропонимът Смурд
(и вариантът Смурго със замяна д>г)
да бъде съпоставян с думата “смърдя”.
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Смурд обаче има свой великолепен
скито-сарматски
прототип.
Един
надпис, открит по всяка вероятност
около Керч и датиран към ІV век пр.Хр.,
гласи: “Бастакас, син на Смордо
(Σμόρδος)”.36 Това име е било оцеляло
сред населението на Украйна чак до
ХVІ век и то точно в тази му форма.
Розалия Керста споменава някой си
“Киндина Хомяка Смордовского”, като
се спира единствено на Киндин, скъсен
вариант на Акиндин, но не анализира
антропонима Смордо.37
Двеста години преди изсичането
на надписа от Керч, в VІ век пр.Хр.
персийският цар Камбис е имал
брат, записан от Херодот като
Смердис.38 Пак Херодот споменава
един персийски военачалник на име
Смердоменес (Смердомен), който бил
сред приближените на цар Ксеркс по
времето на похода срещу гърците.39
Древноперсийските имена Смердис и
Смардис означават “високопоставен,
възвишен, издигнат”.40 Логично е да се
възрази, че между ХV век сл.Хр. и ІV
век пр.Хр. лежат 1700–1800 години и е
трудно да се прави връзка между имена,
разделени от такъв огромен времеви
интервал. Обаче специфичното звучене
и струпването на съгласни в имената
Смордо и Смурд говорят в полза на
приемственост между тях, а не за
случайно съвпадение.
9. С о г а ч (Ненче, син на Согач,
село Чагор, Битолско, 1468 г.).41 С о гу н (1690 г.).42 В антропонимите Согач
и Согун основата определено е Сог-.
Тя представлява интерес, защото има
паралел в лични имена от Северното
Причерноморие. В надпис от градището
Танаис в устието на река Дон от І–ІІ век
сл.Хр. се среща името Сог (Σόγος).43

В надпис от Керч от ІІІ век сл.Хр. се
среща абсолютно същото име.44 Още
4–5 имена Сог са засвидетелствани в
надписи между ІІ век и 244 г. Може да
се предполага, че нашите антропоними
Согач и Согун се намират в пряка връзка
с горните скито-сарматски имена.
10. Т а р о (Дуйко, син на
Таро, село Песошница, източно от
Лерин, днес Анахорион, 1481 г.).45
Антропонимът Таро има свой прототип
в земите непосредствено на север от
Дунава. След потушаването на бунта на
тракиеца Виталиан през есента на 515 г.
един от неговите офицери на име Таррах
(Ταρράχ), “най-свирепият от хуните”,
бил пленен, измъчван и изгорен на клада
в град Халкедон. Ото Менхен-Хелфен
отбелязва, че Таррах не е тюркско име.46
Никак не е изключено този Таррах да е
бил българин, а не хун. Известно е, че
Виталиан е разполагал с големи военни
части, съставени от хуни и българи.
Но дори и Таррах да е бил хун, това не
означава, че този антропоним не бил
разпространен и сред българите, както
и предполага възможността Таро да е
късен вариант на Таррах. Например
през ІХ век е известен един български
управител на Македония на име Таридин,
в което -дин е суфикс. Персо-арабският
автор Ат-Табари пък споменава за
един цар на Киш в Средна Азия на име
Таран.47
Таро, Таридин и Таррах (или поскоро Таррак) могат без затруднение
да бъдат етимологизирани на иранска
езикова почва. Дигорските (диалект на
осетинския език) tar и tarug означават
“мрачен, сумрачен; мрак, тъмнина”.
Кюрдското tari, белуджийското tārink,
афганското tōr означават “тъмен, черен”.
Персийското tār, tārīk имат смисъл на
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“тъмен, мрачен”, средноперсийското
(пехлевийското) tārīk значи “тъмен”
и отново пехлевийското tar – “тъма”.
Согдийското *tarāk (t’r’k) е “тъмен,
тъмнина”, партското tār също значи
“тъма”, а сакското ttāra- “тъмен”.48
От горните примери личи, че
Таррах и Таридин са от ирански произход.
Таро, като производно от предходните,
изглежда също е българо-ирански
антропоним. Всички те имат имат
значение на Черньо. Подобни българославянски имена се срещат нееднократно
в османотурските регистри от ХV–ХVІІ
век – например Черно, син на Михно
(село Речин, днес Ресен, Търновско,
средата на ХV век)49 или Черньо Кирил
(село Борово, Гоцеделчевско, 1473–
1520 г.).50 Интересното е също така,
че согдийското   *tarāk практически е
идентично със споменатото вече име
Таррах или Таррак, “най-свирепият от
хуните”. Идентично име се крие и в
топонима Тарахинци (с друго име Горно
Гуново), село, записано през ХVІ век
в Щипско.51 Името е засвидетелствано
още в 1335 г. в грамота на сръбския
крал Стефан Душан. Към тази поредица
следва да се прибави и името на река
Тара, една от двете реки, образуващи
Дрина. Най-вероятно Тара означава
просто Черна, едно типично за
балканската хидронимия название (срв.
например с Бели и Черни Дрин, Бели
и Черни Осъм, Бели и Черни Вит, Бяла
Места и Черна Места, Бела Река и Черна
Река в Западните Родопи, Черни и Бели
Лом в Източна България, река Черна в
Южна Македония). Трудно е обаче да се
представим, че сърби са донесли името
Тара.
Такива антропоними са отбелязани
като лични и бащини имена не само в
ХV век, а във втората четвърт на ХVІІ

век в католически документи: Тарьо
Драгулинов, Васил Тарьов (село Белене,
1626 г.), Тарьо Гульов (село Белене, 1637
г.), Стоян Тарьов (село Ореше/Орешане,
1637 г.).52
11. Х о д о р (Ходор Лучка, син на
Кабал, село Дечире, местоположението
му не е установено, вероятно се е
намирало около с. Червен, Русенско,
началото на ХVІ век).53 Антропонимът
Ходор не е разгледан от Йордан Заимов,
а Валери Стоянов го определя като
“антропоним с неясна етимология”.
Името се е срещало през средновековието
на територията на Украйна, а и днес
съществува като фамилия. Розалия
Керста е открила в документи от ХІV
– ХV век имена като Ходоръ, Chodor,
Chotko, Ходко, които тя счита за
варианти на Феодоръ с характерната за
украинската антропонимия замяна ф >
х.54 В действителност обаче името Ходор
при българи и украинци не идва от
Феодор (форма, която на всичко отгоре
не се среща при българите), а има скитосарматски произход. На един надпис,
открит в Анапа (Тамански п-в., където
впрочем се е намирала и Кубратовата
столица Фанагория) и датиран към
втората половина на ІІ – началото на ІІІ
век сл.Хр., се среща мъжкото име Кодора
(Κοδόρας) – “Сармат, син на Кодора”.55
Изразено е предположение, че името
Кодора произлиза от топонима Кодори –
река в Абхазия, южно от Сухуми,56 макар
че по-логично е да е станало обратното.
Това име е съществувало сред
българите и преди ХV–ХVІ век, защото
е открит пръстен, вероятно от ХІІІ–ХІV
век, с надпис “Ходоров пръстен”.57
Като топонимичен паралел на
името Ходор си струва да се посочи село
Ходоровче, записано в османски дефтер

- http://nauka.bg -

15

история

сп. “Българска Наука” брой 24
през 1606 г. Днес селото е известно под
името Одъровци, Софийско.58 Същата
метаморфоза от по-старо Ходоровци е
претърпяло и името на днешното село
Одоровци, разположено на северозапад
от Брусарци, Ломско. Не е изключено
подобен да е произходът и на имената
на селата Одърци (северозападно от
Оброчище, Балчишко), Одърне (западно
от Левски), както и на село Одрено,
Кривопаланско, записано като Одрене
около 1642 г.59
12. Ш а в (Лагатор Шав,
село Кюлефча, Шуменско, 1548 г.).60
Антропонимът Шав не е разгледан
от Йордан Заимов. Той има доста
странно звучене, но би могъл лесно да
се етимологизира на иранска езикова
почва. Ягнобското sāw означава “черен”;
същото значение имат осетинското saw,
согдийското *šāw (š’w), хорезмийското
sāw, партското sy’w (от него преминало
в староарменския като sеaw, сега sew
– “черен”). Сакското śava означава
“медночервен”, а древноиндийското
śyāva, śyāma “тъмнокафяв”. Според В.И.
Абаев от този тип са и скитските имена
Сиавос (Σιαυος), Сиавакос (Σιαυακος),
Сиавагос (Σιαυαγος), Савагос (Σαυαγος),
Созирсавос (Σοζιρσαυος “Смуглият
Созир”). Абаев дори етимологизира
етнонима “савромати” като “смуглоръки”
– saw-ærm-a-tæ.61
Същото име, и то тъкмо във
формата Шав, срещаме и в един
алански (или по-скоро сарматски)
надпис от Одеса от ІІ в. сл.Хр. – “Аз
Хал [направих] подарък на Виссе. Това
вретено [надписах] на моя съсед Шав”
(“Æз Хъал мæ лæвар Виссæн [кондтон]
ай уæфæн ъл мæ съхаг Шав фъм[ста]”).62
Съществуват два пътя за появата

и оттам и за запазването в българската
късносредновековна антропонимия на
поместените и анализирани по-горе
скито-сарматски имена. Единият е те
да са пренесени от установилите се
в периода ХІ–ХІІ век в нашите земи
печенеги или по-скоро от куманите,
заселвали се на отделни вълни южно
от Дунава в промеждутъка ХІІ–ХІІІ
век. Известно е например, че в 1241 г.
от Унгария в България се прехвърлят
40 000 кумански семейства.63 Съгласно
установената за печенегите през ХІ век
от проф. Омелиян Прицак пропорция на
бойци спрямо останалото население 1 :
7,64 общият брой на тези хора е бил около
280 000 души. Османските регистри
обаче в повечето случаи показват добра
съхраненост на иранските форми, което
сочи, че тези антропоними са донесени на
Балканите от народ, който е контактувал
пряко със скито-сарматското население
в Северното Причерноморие. Когато
през ІХ век печенегите навлизат
западно от река Дон, а век по-късно
там се установяват куманите, старото
иранско население на областта от
Дон до Днепър е било вече силно
оредяло вследствие на продължили
векове процеси на асимилация с
околните славянски или неславянски
тюркоезични
и
угрофиноезични
етнически групи. По тази причина е
съмнително куманите или печенегите да
са изиграли ролята на антропонимичен
посредник между скито-сарматската
и късносредновековната българска
именна система.
Съмнително е и въпросните
имена да са донесени от една група от
16 000 алански заселници, установили
се по нашите земи след 1301 г., защото
те са били почти напълно изтребени от
каталонските наемници (каталаните)
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на византийска служба през 1306
г. Оцелели само 300 души, както
свидетелства участникът в събитията
Рамон Мунтанер.65
За разлика от куманите и
печенегите, доведените на Балканите от
Аспарух и Кубер българи са контактували
непосредствено със скито-сарматското
население в Северното Причерноморие
най-малкото в периода между ІІ и VІІ
век сл.Хр., както това личи от данните
от различни писмени паметници, в т.
ч. и арменски. С оглед на това логично
е тези българи да са взаимствали и
по-късно пренесли южно от Дунава
различни скито-сарматски лични имена.
Това се потвърждава и от географското
разпространение на анализираните погоре антропоними
Първи основен
район
Никополско

и необичайни за слуха на съвременника
скито-сарматски племена южно от
Дунава, а не много по-късните печенежки
и кумански преселници.
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НОВО В БГ НАУКА: -> Извори за българската история
T.Jonchev:
“В този раздел ще се качват текстове на източници за историята на България и българите преимуществено за средновековния период. Освен издадените в поредиците на “Извори за
българската история” (ГИБИ, ЛИБИ, ТИБИ и пр.) източници, съществуват още значителен брой
данни, пръснати на различни места, които въобще не са публикувани на български език и които
поради това често остават встрани от вниманието на изследователите. Амбицията на БГ Наука
е да събере, преведе и публикува в този раздел максимален брой такива данни, за да станат те
общодостъпни в един достатъчно модерен и използваем както за науката, така и за любителите
вариант.
Всяка отваряна тук тема ще бъде озаглавявана с името на източника, на когото е посветена и ще
съдържа:
1.Превод на изворовия текст на български език с пояснителни бележки към него - в първия
постинг на темата или като прикачен към него файл.
2.По възможност - пак като прикачен файл сканирания оригинал на паметника.
3.Свободен коментар по направения превод и съдържащата се в него историческа информация - в
последващите постинги на темата.
Разбира се, предвид технологията на работата, която се очертава, темите - поне първоначално
- няма да бъдат подреждани в хронологичен ред или пък групирани по критерия за произход
на източниците (гръцки, арменски, арабски, латински, домашни и пр.), както се постъпва в
академичните издания. Но преимуществото на електронната среда в сравнение с класическите
издания позволява това да бъде направено във всеки един момент, така че това ще се случи покъсно - тогава, когато ще имаме вече набрани достатъчно материали за подреждане.
Идеята за публикуване на нови данни не изключва в раздела да бъдат качвани и вече преведени,
издадени и разпространявани на български език изворови текстове. Но това е по-скоро
възможност за един втори етап в работата на екипа, който би превърнал раздела в пълен
електронен корпус на изворите за средновековната история, какъвто в България все още не е
създаден.”
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В

ПЕРСЕПОЛ

331 г. Александър Македонски започнал похода си на изток. Като напуснал завоювания от него Египет, където ласкателите жреци го обявили
за бог, царят преминал през Сирия, пресякъл
Ефрат и Тигър и при село Гевгамела се срещнал с персийската войска на Дарий II. Персите
били повече от гърците й те разполагали със
страшно оръжие: по фланговете на персийската конница тръбели бойни слонове, а в средата
на войската блестели с огромните си бронзови
сърпове бойни колесници. Колесницата трябвало да се врязва във вражеските редици, да ги
тъпче с копитата на конете, да ги осакатява с
прикрепените към колелата сърпове.
Александър притежавал още по-страшно оръжие дисциплината. Строената в правоъгълник
македонска армия действала като един човек.
Дарий избягал, оставяйки своята държава
просната в нозете на младия завоевател. . . Като
преследвал противника, Александър нахлул
дълбоко в Азия. Той смятал да залови Дарий

в неговата столица Персепол. Персепол паднал
без бой, но персийският цар не бил там. Като
превзел и разграбил двореца, македонският
цар заповядал да извикат сподвижииците му на
пир в залата, където на специален подиум стоял свещеният трон на персийските владетели.
Миндери, застлани със скъпоценни материи от
съкровищницата на двореца, били поставени
около наредените маси. Пирували със свещените съдове и прибори на Аурамазда - бога на
огъня и светлината. Залата блестяла от злато и
сребро. Пирът на победителите продължил целия ден. Вече се свечерявало, когато опияненият от виното и успеха Александър неочаквано
заявил: „Няма по-омразен град за гърците от
столицата на древните царе Персепол: оттук са
тръгвали безбройните пълчища, оттук са започвали престъпни войни срещу Европа, отначало
Дарий I, а след това Ксеркс. Наш дълг пред паметта на дедите ни е да отмъстим на този град с
разрушение.” Древният летописец разказва: „.
. Царят пръв подпали двореца, а след него гос-
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тите, слугите, наложниците. Просторният дворен беше построен от кедрово дърво, то бързо
се разпали и пожарът се разпростря нашироко.
Когато видяха това в лагера, разположен недалече от града, воините, мислейки, че огънят е
пламнал случайно, затичаха, за да окажат помощ, но като приближават до прага па двореца,
те виждат, че сам царят все повече подсилва
огъня. Като плиснали водата, която носели със
себе си, те сами започнали да хвърлят в огъня горивен материал.” Персите се прекланяли
пред светлината. Животът им се представял
като борба на светлината с тъмнината. Аурамазда, владетелят па царството на светлината,
олицетворява доброто и истината, а Ариман владетелят на тъмнината — злото и заблуждението. Новата година се празнувала в деня на
зимния слънчев кръговрат (22 декември) и бил
празник на раждащата се светлина. През лятото
„царят на царете” се спасявал от горещините в
планинската  резиденция  Екбатана  (някога Екбатана била столица на Милия). Няколко месеца в годината той пиел вода от целебния извор
в Суза. (Суза някога била столица на Персия.)

Персийският цар прекарвал дълго време и във
Вавилон, нам-големия град на Древния Изток,
но Нова година той винаги посрещал в Персепол.
В каменистата равнина, в безплодната, изгорена от слънцето местност, окръжаваща Персепол, нямало нито обработени поля, нито села,  
нито махали. Ако враг обсади столицата па
Персия, той не би имал с какво да храни своята армия. Естествената тераса във формата на
правоъгълник, на която бил разположен градът, на изток достигала до планински склон,
а на север и юг граничела с дълбоки долове.
От трите страни тя била непристъпна, а от четвъртата западната имало изкопан дълбок ров и
от дъното му стърчали подобни на вълчи зъби
колове.
Над стената се издигали зелени върхари. Сред
безплодната камениста равнина те изглеждали
като чудно видение. Светлината дава живот. На
тези, които се покланяли па Аурамазда, подобавало  да копаят канали, да отглеждам дървета
да насажда жито. И изкуственият оазис на Персепол символизирал победата на живота над
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мъртвата пустиня, на светлината над мрака.
Дълго преди настъпването на празника в Персепол пристигал царския двор и магите — жреци,
на които мълвата приписвала свръхестествена
сила. След това пристигали с дарове гости от
близки и далечни сатрапии(административен
орган). Зад стените на града израствал многоцветен лагер от палатки: в свещената столица
можели да живеят само придворните, слугите
и отрядът конни телохранители. Всичко в този
град служело на царя и само на него. Това бил
град-дворец град на царските арсенали, хамбари и казнохранилища.
В града, посветен на светлината, нямало нито
гробове, защото смъртта представлява мрак.
нито храмове, защото светлината няма телесна обвивка и не може да бъде изобразена във
вид на статуя или идол. Аурамазда е абстрактен бог и доброто, което той олицетворявал,
било абстрактно. То не било добро за отделния
човек, тъй като в деспотиите на Древния Изток земеделецът, воинът, занаятчията не били
нищо друго освен тухли, от които е издигната  
сградата  на държавата.  Доброто  на  Аурамазда  и на неговия наместник — „царя на царете”
— е добро за всички: за богатия и за бедния, за
жреца и за воина, за знатния велможа и за човека от простолюдието. И се получавало така, че
добро и истина се смятало само онова, което е
полезно за царя и окръжаващите го, а зло и заблуждение всичко, което е враждебно и чуждо
за тях.
В празник преди изгрева на слънцето една процесия тържествено се изкачвала по широката
двусводеста стълба към вратите на Персепол.
Вратите се охранявали от царската гвардия и от
огромни каменни бикове с човешки глави. Каменни стражи, олицетворяващи силата и мъдростта, стояли от двете страни на арката, през
която се откривал изглед към двореца, който се
състоял от много отделни постройки. Те ясно
се очертавали на фона на небето и на разсъмване изглеждали синкавочерни. Градът дворец
бил сякаш огледало на Персийското царство.
Както светлината, която озарява всичко и наред с това разкрива особената форма на всеки
предмет, така и Персийското царство, обединявайки различни земи, не нарушавало нито обичаите им, нито техния начин на живот. Дори
всяка отделна част на Персия си имала свое
въоръжение и свои начин за водене на сраженията. Наистина персите прекарали през своя-

та държава пътища, по които към столицата се
носели царски бързоходци, персите поставяли
във всяка от завоюваните страни пълновластни
диктатори сатрапи, но това не изменяло много
нещата. Обединението под властта на Персия
не било съпроводено с коренно унищожаване,
на старото и с преустройство на живота по нов
начин, подобно на това, което носели на покорените народи завоеванията на Асирия и Вавилон, а по-късно походите на македонския цар
Александър.
Наистина персите облагали победените с данък, но данъкът не бил по-голям от този, който
покорените народи плащали на своите владетели до поробването. Наистина персите били
жестоки, но кой в ония времена не е бил жесток?
Всяка част на Персеполския дворец също така
живеела свой особен живот.
Приемната зала на царя — ападана — се издигала на висока платформа от дялан камък, от
три страни заобиколена с портики. В ъглите на
платформата се възвишавали масивни тухлени
кули, които  подчертавали крехкостта на тъмносивите мраморни колони. Всяка от 36-те колони имала височината на шест етажно здание
и била толкова тънка, че на човек се струвало,
че тя ще се срути от собствената си тежест. На
главозамайваща височина колоната се увенчавала с позлатена каменна протома, състояща
се от две туловища на бикове, сякаш разрязани
наполовина и поставени едно до друго. Протомата имала две глави, с острите си рога устремени в различни страни, и четири свити предни крака.
Бикът в представите на персите бил свещено
животно, носител на добро и символ на сила.
Някога в Шумер и Вавилон глинените платформи служели за защита на сградите от подпочвени води, наводнения и от яростта на въстаналата тълпа. В Персепол върху сухата камениста
почва високите платформи били символични
постаменти на почит. С разстланата си по земята маса платформите контрастирали на растящите към небето колони и на светлината,
която нахлувала между колоните под кедровия
покров. Както и в другите източни деспотии,
персийските строители се стремели да създадат колосални, подтискащи човека постройки.
Но за разлика от постройките в Египет и Вавилон, където господствала мъртвата маса на
камъка или тухлите, в Персепол е колосален не
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цялостният, а насеченият от колоните и пронизан от светлината обем.
Главният вход на ападана бил откъм градските врата. Двустъпалната стълба, приличаща на
летяща птица, била толкова полегата, че по нея
без особен труд можел да се изкачи ездач: царят влизал в ападана на кон.
Върху страничните стени на стълбата, по вратите и стенните ниши са се запазили релефи.
Ето царят в строга и величествена поза седи на
трона. Над него — обточен с пискюли и ресни
балдахин от извезана тъкан. Прав и неподвижен, царят гледа в далечината над всички, които са пред него. Отзад, като се държи за облегалото на стола, стои синът на царя, наследникът
на престола. Долу, под краката на двамата,
крачат в три редици поданиците с подаръци, а
над тях е крилатият диск, символ на Аурамазда. Това не е бог на слънцето подобно Атон.
За персите слънцето и луната са свещени, тъй
като излъчват светлина. Но те не са богове. Богът Аурамазда — това са самите лъчи на светлината, тъй като те са лъчи на доброто.
Именно доброто прославя царят в своите надписи: „По милостта на Аурамазда построих
тази крепост. . . Построих я съвършена и прекрасна съгласно неговите желания. . . Да пази
Аурамазда мен и моята крепост.“
Върху друг релеф — отново царят, пристъпващ
тържествено. Слуга с ветрило държи чадър над
главата му, пазейки царя от палещото слънце.
Царят на Персия бил смятан за владетел на
земята и водата, но истинската власт се намирала не в неговите ръце, а в ръцете на неговите сатрапи и седемте велможи,
които представлявали царския
съвет. За разлика от египетските
фараони, властта на Дарий била
символична, а самият цар бил не
толкова управник, колкото символ на единството на държавата,
простряла се от иилските брегове
до неизвестните пустини на Централна Азия. Сигурната ръка на
художника е предала важната осанка на „Царя на царете“, буклите
на сложната му прическа, меките
гънки на дългата му одежда, скъпоценните украшения на ръцете
и шият. . . А сто царя в схватка
с лъв. Тялото на животното е напрегнато до краен предел, неговите мускули са

изпъкнали, муцуната му е озъбена, лапата му
е сграбчила ръката на царя. А царя е все така
величествено спокоен, както и на другите релефи. Той с уверен в силата си и не се съмнява в
победата над лъва, както и над всички врагове.
В Персепол царят е навсякъде. Царят седи на
трона, царят върви, царят на лов, царят — герой. . . И дори там, където го няма, той незримо
присъства. Неговото присъствие се чувствува
сред веригата на слугите, в строгия ред на гвардейците, в без броя на поданиците.
Ето царските телохранители. Техните фигури
заемат почти всички стъпала на стълбата, като
се нареждат ту в дълга равна линия, ту издигайки се заедно със стъпалата. Те били десет
хиляди души. Това число никога не се променяло: загиналият или раненият веднага се сменял от друг. Оттук и названието „безсмъртни“.
Копието, украсено отдолу със сребърна ябълка,
отличавало гвардията на телохранителите от
простите воини. Изображения на хора с жертвоприношения и дарове от двайсетте сатрапии
(области) украсяват сводовете на стълбите и
стените на порталите в Персепол. Ето мидийци с филцови калпаци, с ленти, падащи по гърба. Те са в дълги кожени гащи, пристегнати с
колан, с ръкави почти до коленете, с обувки,
силно пристегнати с шнурове. Те държат юздите на коне. След тях са жителите на Суза с
лъвове. По-нататък са лидийците в дълги одежди с къси ръкави, на всеки през лявото рамо е
преметнато нещо като шал. Лидийците съпровождат царските колесници. А още по-нататък
са жителите на Согдиана с каракулски овни,

Персийски войници, пазят двореца.
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полуголи индийци със съдове, пълни със златен пясък, араби в широки бурнуси ( мъжко и
женско връхно наметало с качулка при арабите
и оедуниите.) начело на камилски керван, къдрокоси етиопци с окапи (африканско животно,
от семейстово жирафи.). . . Невъзможно е да се
изброят всички участници в процесиите, чието
изображение заема 200 метра. Това са всички
онези, които идвали в Персепол да празнуват
Нова година, деня на възраждащата се светли-

Окапи - високо е около 1,80 м. и тежи 230 кг. От
семейство Жирафи.
на.
Дълго продължавала церемонията на приветствията и прославянето на „царя на царете, великия цар, царя на многобройни страни, царя
на тази велика земя, разпростряла се надалеко“. А след това царят със свитата си излизал
през западния портик на терасата и оттам, минавайки край тройния пилон, се отправял в
малката зала.
Там, в кръга на най-близките и знатните, започвал пир. На разкошно наредената маса бляскали грапави ритони за вино с глави на лъвове,
плоски чаши, украсени с орнаменти, съдове с
дръжки във формата на крилати козли, блюда
с релефни орнаменти. . . Всичко това сияело,
преливало се и с блясъка си съперничело със
златото на украшенията — гривни, обици,
огърлици. Празникът завършвал в тронната
зала, където царят се появявал след пиршеството.
От всяка страна на тронната зала имало по де-

сет колони с протони във вид на двуглави бикове. Колоните били сто и залата се наричала
Стоколонна.
Както и другият дворец на персийските царе в
Суза, така и дворецът в Персепол бил строен от
цяла Азия. „Дървото, наречено кедър, било докарано от планините на Ливан.  Асирийците го
докарали до Вавилон. Дървото, наречено яка,
докарали от Гандара. Употребеното тук злато
било докарано от Лидия и Бактрия. Камъните
катак и сикат, използвани тук, докарали от Согдиана. Употребеното тук сребро и бронз докарали от Йония. Слоновата кост от Етиопия,
Индия и Арахосия. . .“ — разказва древният
надпис за строителството на двореца в Суза.
От четирите страни в тронната зала имало по
две врати със стълбове от черен базалт. Едната
врата била за паря, а другата за поданиците.
Царят сядал на златния трон в средата на залата. Широко разположените колони не пречели да се види величествената му фигура в
несгьващи се одежди. На стъпалата на трона
стояли седем велможи, седем главни съветници, заобикалящи царя така, както седемте планети заобикалят слънцето и отразяват неговата
светлина. По-долу стояли телохранителите, отзад — ветрилоносците, а около тях — свитата.
Разноцветната пирамида от облекла сякаш се
борела с едноцветието на архитектурата. Черният базалт на стълбовете, подпиращи вратите,
тъмносивият мрамор на колоните, потъмнелият от времето кедър на сводовете и сред това
еднообразие — златото, покриващо протоните
и бляскащо върху цветните копринени драперии и придворните костюми. . .
По даден знак пускали пратеници на сатрапиите. Минавайки покрай царя, те ниско му се
покланяли и трупали в подножието на трона
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данъка, събран за годината.
Упоеният от победите Александър смятал себе
си за бог. И. не само затова, че египетските
жреци от храма в Тива го обявили за син на
Амон, но и поради това, че в ръцете му се оказала с нищо несравнима власт. На земята всичко трябвало да прославя Александър, а всичко,
което не отговаряло на култа на македонския
завоевател, трябвало да бъде предадено на забрава. Персепол, град в пустинята, далече от
керванджийски пътища, град без храмове и
статуи на богове, напомнял за чуждо величие и
за чужда велика култура. Александър не търпял
нищо „чуждо“, нищо, което той не би могъл да
направи „свое“. Всичко, което не приличало на
елинско, било за него варварско и дори в елинската култура това, което говорело за свобода
и демокрация,  му изглеждало  подозрително.
Александър презирал безволевия Дарий, презирал персите за липсата на твърда власт у тях,
а тяхната търпимост към чужди възгледи смятал за сродна на безредието в тяхната армия.
А персийските богове? Те не приличат нито на
самия Александър, нито на гръцките богове,
нито дори на египетските богове, преклонили

се пред завоевателя, тъй като със светлината
нищо не може да се сравни. . . Те също трябвало да бъдат заличени от паметта на хората.
За Александър била чужда вярата на персите в
борбата на доброто и злото. Той, Александър,
начело на железните редици на своята фаланга — е бог и син на самото слънце, той сам е
въплъщение на доброто и всичко, което прави
или мисли да направи, всички са длъжни да го
смятат за добро.
Персепол бил изгорен. Великият град на древността се превърнал в развалини за няколко
часа.
Днес на каменистата почва на Централен Иран
са се запазили само изкуствените тераси на ападана и тронните зали. Отломъци от колосални
колони, крилати бикове и релефи стоят под открито небе, смайвайки малобройните пътници
и туристи, които не без  труд се добират дотук
от многолюдния зелен  Шираз.
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Уставът на Съюза на Хърватските съдии е приет на Събрание на Съюза на 28 март 1999 г. в Загреб,
изменен и допълнен от Събранието на Съюза на 11 юни 1999 г., 20 май 2000 г., 28 февруари 2003 г., 5
март 2004 г., 3 декември 2004 г. и 16 декември 2005 г., така че измененият текст гласи:
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УСТАВ
НА
СЪЮЗА НА
ХЪРВАТСКИТЕ
СЪДИИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
С този Устав се урежда:
1. Названието, седалището и знакът на Съюза.
2. Работното ведомство на Съюза.
3. Представителството на Съюза.
4. Целите на Съюза.
5. Дейности, чрез които се осъществяват
целите.
6. Гласност на работата на Съюза.
7. Членство и членски внос.
8. Права и задължения на членовете.
9. Вътрешно устройство на Съюза.
10. Органи на Съюза.
11. Имущество на Съюза.
12. Похвали и награди.
13. Прекратяване дейността на Съюза.
Чл. 2.
Съюзът на Хърватските съдии е доброволна
организация за сдружаване на съдиите в
Република Хърватска, които работят за защита
и установяване на общи цели, спазват
законността и правилата, чрез които се урежда
този Устав.

Съюзът е Юридическо лице.
Юридическата дейност се осъществява чрез
опис в регистър, който се води от държавен
орган.
Съюзът може да си сътрудничи със сходни
асоциации в страната и чужбина.

І. НАЗВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЗНАК
НА СЪЮЗА
Чл. 3.
Названието на Съюза гласи: ”СЪЮЗ НА
ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ”.
Съкратеното название е: СХС.
Седалището на Съюза се намира в Загреб.
Чл. 4.
Освен названието на хърватски език, Съюзът
може да използва и названието на английски
език, което гласи: ASSOCIATION OF
CROATIAN JUDGES.
Чл. 5.
Печатът на Съюза е кръгъл с диаметър 35 мм, на
който е изписано периферно пълното название,
а в средата се намира знакът и означението на
седалището на Съюза.
Чл. 6.
Знакът на Съюза е изработен в три преливащи
се в центъра червени цвята, поставени в
пирамидален ред, в две от които са очертани с
бял цвят частите на везната.

ІІ. ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА
СЪДА
Чл. 7. Съюзът действа като ведомство в
Република Хърватска.

ІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
СЪЮЗА
Чл. 8.
Съюзът се ръководи от Председател.
Председателят може да прехвърля отделни
задължения на трети лица.
В случай на възпрепятстване на Председателя,
Съюзът се представлява от заместникпредседател.
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ІV. ЦЕЛИ НА СЪЮЗА
Чл. 9.
Целите на Съюза са:
1. Прилагане и задължително спазване на
Конституцията и законите като висши правни
и етични норми на гражданското общество,
установени в Република Хърватска, която е
правова държава.
2. Спазване независимостта на съдебната власт.
3. Защита на достойнството на съдиите.
4. Гарантиране на подходящ социален и
материален статус на съдиите.
5. Защита на професионалните интереси.
6. Образование на съдиите.

V. ДЕЙНОСТИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЦЕЛИТЕ НА
СЪЮЗА
Чл. 10.
Целите, посочени в чл. 9, Съюзът осъществява
чрез:
1. Постоянна отговорност за общественото и
материалното положение на съдиите.
2. Дейно участие в организациите на съдебната
власт, както и в приемането на законови и
подзаконови нормативни актове, свързани със
съдебната власт.
3. Противопоставяне на всички нарушения на
Устава и законите на Република Хърватска.
4. Противопоставяне срещу всяко незаконно
търсене на отговорност от съдиите при
изпълнение на съдебния дълг.
5. Организиране на семинари във връзка с
изменение на закони, на отделни правни норми
и други правила.
6. Свързване и научно сътрудничество с
Юридическия факултет в Република Хърватска.
7. Свързване и сътрудничество със сходни
дружества в национален и международен
мащаб.
8. Издаване на специализирани списания,
осъществяване на публикации в средствата за
масова комуникация.

VІ. ПУБЛИЧНОСТ НА
ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА

Чл. 11.
Дейността на Съюза е публична.
Тя се осигурява и осъществява чрез правилно
и достоверно осведомяване за членството
и публичността на неговата дейност и на
органите му.
Чл. 12.
Заседанията на съюзните органи са открити.
Откритостта на заседанията може да бъде
изключена в следните случаи:
- когато се обсъждат въпроси, представляващи
държавна тайна,
- когато това се реши на заседанието поради
особено важни причини, предвидени от закона.

VІІ. ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ
ВНОС
Чл. 13.
Членуването в Съюза може да бъде редовно и
почетно.
Членове на Съюза могат да станат съдии от
всички съдилища в Република Хърватска.

На редовния член на Съюза предстои лично
подписване на декларация за пристъпване към
членство. Декларацията за постъпване в Съюза
се съхранява в Административния отдел.
За почетен председател или почетен член на
Съюза може да се избере лице, което със
своята дейност допринася за развитието
и престижа на Съюза, за спазване на
Конституцията и законността, към които се
придържа Република Хърватска като правова
държава.
За присъждане на почетно членство се взема
решение на заседание на Съюза.
Чл. 14.
Съюзът води списък на членовете си.
Чл. 15.
Членовете на Съюза плащат годишен членски
внос.
Заседанието на Съюза определя сумата на
членския внос, а на органите му начислява 50
на сто от членския внос.
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VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 16.
Членовете на Съюза имат следните права и
задължения:
1. Да участват в работата на Съюза.
2. Да избират и да бъдат избирани в органите
на Съюза.
3. Да се придържат към Устава и решенията на
Съюза.
4. Да пазят и да издигат авторитета на Съюза.
5. Да търсят защита от Съюза.
6. Да използват всички преимущества, които
предоставя членството в Съюза.
7. Редовно да се осведомяват за работата
на Съюза и неговите органи, както и за
материално-финансовата дейност на Съюза.
8. Да изпълняват решенията и препоръките на
органите на Съюза.
9. Редовно да си плащат членския внос.
Чл. 17.
Членството в Съюза се прекратява:
1. С решение от длъжностното лице.
2. С писмена декларация за отказване от
членство.
3. В случай на смърт.
4. Поради неплащане на членския внос за 3
месеца от изтеклата година, в която е трябвало
да бъде платен.
5. Изключване.
Чл. 18.
Член на Съюза може да бъде изключен, ако
наруши правилата на Устава или Кодекса на
съдебната етика, или когато със своята дейност
пречи на Съюза, респ. нанася щети.
Решение
за
изключване
взема
Административния съвет на Съюза

ІХ. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО НА
СЪЮЗА
Чл. 19.
Съюзът има статут на ведомство, което се
подчинява на Република
Хърватска.

Съюзът има органи, които учредяват или
закриват общински, търговски и кметски
съдилища.
Освен съдилищата в Сплит, Риека, Осиек и
Загреб могат да се учредяват и специални
органи.
Административният съвет или едно от
определените съдилища могат да съдействат за
създаване на нови органи на Съюза съгл. ал. 2
на този член.
Решение за учредяването на нови органи на
Съюза влиза в сила, когато бъде прието от
Административния съвет на Съюза.
Чл. 20.
Според устройството си съюзът е Юридическо
лице.
Чл. 21.
Главни органи на Съюза са:
1. Събрание.
2. Председател.
3. Административен съвет.
Чл. 22.
В Събранието на Съюза участват всички негови
членове.
Събранието заседава един път в годината и се
свиква от Председателя, Административния
съвет или най-малко 1/3 от членовете.
Чл. 23.
Събранието избира за 4 години 5 членове на
Административния съвет.
Председателят,
заместник-председателят
и касиерът се избират от членовете на
Административния съвет.
Председателят на Административния съвет
едновременно е и председател на Съюза.
Административния съвет се свиква по
необходимост или един път на два месеца.
Заседанията на Административния съвет
свиква Председателят на съюза.
Чл. 24.
Членовете на Съюза имат право да разискват
всички въпроси, свързани с работата и
компетентността на Съюза.
На Съюза се числи 50 на сто приход от членския
внос на членовете му, чиято стойност определя
Събранието.
Административният съвет може да прехвърли
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на отделни органи допълнителни средства.

Х. ОРГАНИ НА СЪЮЗА
Чл. 25.
Постоянни органи на Съюза са:
1. Събрание на Съюза.
2. Председател на Съюза.
3. Административен съвет.
4. Надзорен съвет.
5. Комисия по етика.
6. Секретар на Съюза.
Членовете на постоянните органи се избират за
срок от 4 години.
Временните органи на Съюза се учредяват от
Административния съвет по предложение на
Председателя на Съюза.
При решение за учредяване на временни органи
на Съюза се определя и техния кръг на влияние
и времето за функциониране. Мандатът на
членовете на временните органи не може
да трае по-дълго от мандата на постоянните
органи.
1. СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА
Чл. 26.
Най-висшият орган на Съюза е неговото
Събрание.
Събранието
избира
представители
на
подчинените си органи. Всеки подчинен орган
има право на един представител от всеки
десети член.
Чл. 27.
Събранието на Съюза може да бъде редовно и
извънредно.
Редовното Събрание заседава най-малко един
път в годината. Събранието се свиква наймалко 15 дни преди обявяването му.
Решението за свикване на Събрание може
да съдържа предложение за дневен ред, за
времето и мястото на провеждане.
Чл. 28.
Председателят на Съюза свиква извънредно

Събрание по предложение най-малко на 1/3 от
членовете на Съюза или по предложение на
Административния съвет.
Чл. 29.
Председателите на органите са длъжни да
осигурят присъствие на техен представител на
Събранието.
Събранието може да взема решение в
присъствие най-малко на половината от
членовете.
При липса на кворум ново заседание се свиква
в срок от 30 дни, като дотогава Събранието
може да взема законни решения, ако
присъстват 1/3 от представителите.
Чл. 30.
На Събранието могат да бъдат поканени за
участие в работата му и други лица, без право
на глас.
За работата на Събранието се води протокол.
Заседанието се ръководи от работно
представителство, което предлага Председател
на
Съюза.
Решенията се вземат с явно гласуване и са
законни, ако за тях са гласували повече от
половината присъстващи. По изключение
могат да се вземат решения с мнозинство 2/3,
а именно за Устава, за неговото изменение и
допълнение, както и за прекратяване дейността
на Съюза.
Събранието на Съюза може да вземе решение и
за друг начин на гласуване по отделни
въпроси.
Чрез Правилник се определя избора на
Председател и други въпроси относно работата
и гласуването.
Чл. 31.
На редовно заседание Събранието решава:
1. Утвърждава програма за дейността на Съюза.
2. Гласува Устава на Съюза, неговото изменение
и допълнение.
3. Гласува Правилника за работата на Съюза.
4. Избира Председател и ЗаместникПредседател на Съюза.
5. Избира и освобождава от длъжност членовете
на Надзорния съвет.
6. Води дискусия по теми, зададени от
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Председателя на Съюза, от Административния
и Надзорния съвет и от Съвета по етика.
7. Взема решение за званието на почетния
Председател и почетните членове на Съюза,
както и за отнемане на званията им.
8. Взема решение за присъждане на похвали на
заслужили членове и организации.
9. Взема решение по други въпроси във връзка
с дейността на Съюза.
На извънредно или редовно заседание
Събранието на Съюза решава преждевременното
освобождаване на членовете, които е избрало.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА
Чл. 32.
Председателят на Съюза осигурява правилна и
законна работа на Съюза. Събранието избира
Председател за срок от 4 години, като той може
да бъде преизбиран.
Чл. 33.
Когато е възпрепятстван, Председателят се
заменя със заместник по решение на Съвета на
Съюза.
Съветът има 5 подпредседатели.
Членовете на Съвета съдействат на Председателя
в дейността и обявяват поверените им задачи.
Чл. 34.
Председателят на Съюза:
1. Свиква заседание на Административния
съвет и предлага дневен ред.
2. Утвърждава решенията на Събранието и
Административния съвет.
3. Подготвя и представя открита програма за
дейността на Съюза в страната и чужбина.
4. Контролира дейността на Административния
Съвет на Съюза.
5. Извършва онези дейности, които са от
компетентността на Административния съвет
и не търпят отлагане.

6. Информира за дейността си Събранието и
Административния съвет на Съюза.
7. Извършва всички дейности на Съюза според
компетентността си, както и дейности, касаещи
Събранието на Административния съвет.
Съветът е упълномощен от Административния
съвет в тези си действия.

8. Носи отговорност за материалното и
финансово състояние на Съюза на Хърватските
съдии.
3. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ
Чл. 35.
Административният съвет на Съюза е
изпълнителен орган на Събранието и за
дейността си отговаря пред него.
Представителят
на
ведомството
в
Административния съвет е и Председател.
Мандатът на членовете на Административния
съвет е 4 г.
Административният съвет взема законни
решения, когато е налице необходимото
мнозинство на заседанието на членовете му.
Решенията се вземат с мнозинство над
половината от присъстващите членове.
Административният съвет се събира по
правило един път на два месеца.
В случай на невъзможност за участие в работата
на свиканото Събрание на Административния
съвет, Председателят може писмено да
упълномощи друг представител и той да
участва в работата на Събранието с право на
глас.
Събранието на Административния съвет се
свиква от Председателя на Съюза.
Чл. 36.
Административният съвет на Съюза:
1. Утвърждава предложенията за Устава и
неговите изменения и допълнения.
2. Взема решение как да изпълнява програмата,
утвърдена на Събранието.
3. Утвърждава предложение за финансов план
и сметка.
4. Предлага на Събранието годишен отчет за
дейността си.
5. Взема решение за основаване на клонове.
6. Организира семинари и други прояви за
квалификация на съдиите.
7. Избира секретар и касиер на Съюза, а по
предложение на Председателя на Съюза избира
един или повече помощници на секретаря на
Съюза.
8. Избира подпредседател на Съюза.
9. Грижи се за информираността на членовете
си.
10. Основава Съвет по предложение на Съюза.
11. Избира представители на Съюза в
национален и международен мащаб.
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12. Взема решение по други въпроси според
компетентността си и връзката си с дейността
на Съюза.
13. Взема решение за промяна на седалището
на Съюза.
14. Изисква предварително решение за органа,
който избира.
15. Гласува решение за свикване и провеждане
на конференции на членовете на Съюза, като
ръководи дейността на тези конференции.

избрани от редовете на постоянните членове на
Съюза.
Членовете на Комисията по етика се избират
от Събранието на Съюза с мандат 4 години,
както и Председател на тази комисия, излъчен
от членовете им.

4. НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 39c.
Комисията по етика:
- тълкува Кодекса на съдебната етика,
- предлага промяна в Кодекса на съдебната
етика,
- тълкува промените в Кодекса на съдебната
етика по искане на членовете и органите на
Съюза,
- дава информация за дейността си на
Председателя на Съюза и на Събранието.
Тълкуването на Кодекса на съдебната етика,
дадено от Комисията по етика, обвързва всички
членове и органите на Съюза до вземане на
друго решение от Събранието.

Чл. 37.
Надзорният съвет на Съюза има 5 членове и се
избира за срок от 4 години.
Председателят на Съюза и неговият заместник,
членовете на Административния съвет
и членовете на Комисията по етика не могат да
бъдат членове на Надзорния съвет.
Председателят на Надзорния съвет се избира
от членовете на този съвет.
Чл. 38.
Събранието на Надзорния съвет се свиква
от Председателя му според неговата лична
преценка по искане на останалите членове или
по искане на Председателя на Съюза.
Събранията на Надзорния съвет се провеждат
най-малко два пъти в годината.
Надзорният съвет взема решение, ако на
Събранието присъстват половината от
членовете му и то с абсолютно мнозинство.
Членовете на Надзорния съвет отговарят за
дейността си пред Събранието на Съюза.
Чл. 39.
Надзорният съвет:
- Проверява цялостното материално и
финансово състояние на съюза и извършва
надзор върху него.
- Проверява правилно ли се изпълнява Устава
и останалите актове на Съюза.
- Запознава Административния съвет със
състоянието на прегледа и надзора.
- Дава информация за работата на Събранието
на Съюза.
5. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
Чл. 39а.
Комисията по етика се състои от 3-ма членове,

Чл. 39b.
Комисията по етика взема решения с
мнозинство от над половината от гласовете.

Чл. 39d.
Председателят на Комисията по етика участва в
работата на Събранията на Административния
съвет на Съюза без право на глас.
6. СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА
Чл. 40.
Секретарят на Съюза:
1. Следи за редовното присъствие.
2. Води Протокол на Събранията на
Административния съвет на Съюза.
3. Обявява специалните и други дейности,
касаещи
Председателя
на
Съюза,
Административния и Надзорния съвет.
В дейността си секретарят на Съюза
носи отговорност пред Председателя и
Административния съвет.
Секретарят има помощници.
Секретарят и помощниците му пазят
професионална тайна. Мандатът на секретаря
и помощниците му тече до отзоваването им.
XІ. ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА
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Чл. 41.
Имуществото на Съюза се състои от парични
средства, недвижими имоти и други активи
съгл. този Устав.
Чл. 42.
Съюзът придобива имущество чрез приходи
от:
1. Членски внос.
2. Други приходи.
3. Дарения.
4. Дотации.
5. Средства от международни организации.
6. Средства от проведени семинари и друг вид
образователни дейности.
7. Средства, осъществени от издателска
дейност.
8. Останали приходи, удостоверени с Протокол.
Чл. 43.
Имуществото на Съюза се управлява от
органите му по най-целесъобразен начин.
Съюзът води Инвентарна книга и дава
финансова информация според правилата,
чрез които се урежда начина за водене на
счетоводство на ведомствените организации.
Съюзът отговаря за целостта на имуществото.
Председателят на Съюза издава Заповед за
разпореждане с имуществото.
Чл. 44.
Когато при осъществяване на дейността си
съюзът придобие финансови средства, те могат
да се използват за подобряване на работата му.

ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 47.
Уставът е основен документ на Съюза.
Изменение и допълнение на Устава се приема
и утвърждава от Административния съвет на
Съюза.
Забележките и предложенията разглежда
Административния съвет.
Чл. 48.
Тълкуването на този Устав е в правомощията
на Административния съвет.
Чл. 49.
Събранието на Съюза може да възложи на
Административния съвет да коригира текста
на Устава.
Чл. 50.
Тези изменения и допълнения на Устава
влизат в сила от деня на взетото решение и
се подписват от Председателя на Съюза като
лице, упълномощено от него.
Чл. 51.
Уставът на Хърватските съдии е приет на
Събрание на Съюза на 28 март 1998 г. в Загреб,
негови изменения и допълнения са приети на
11 юни 1999 г., 20 май 2000 г., 28 февруари
2003 г., 5 март 2004 г., 3 декември 2004 г. и 16
декември 2005 г.

ХІІ. ПОХВАЛИ И НАГРАДИ
Чл. 45.
Съюзът може да определи награди за членовете
си, както и за други лица, имащи заслуги за
развитието на Съюза.
Решение за присъждане на награди се взема
от Събранието на Съюза по предложение на
Административния съвет.
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА
СЪЮЗА
Чл. 46.
Дейността на Съюза се прекратява на основание
решение, взето от Събранието на
Съюза.

Загреб, 12 януари 2006 г.
Председател на съюза на Хърватските съдии:
Джуро Сесса

Документът е подготвен от:

Теомира – Десислава Петкова

Уставът на Хърватските съдии е преведен от:
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Загубата на големите хищници причинява колапс на
екосистемите

К

атастрофалното намаляване в световен мащаб на броя на големите
хищници като вълци, пуми, лъвове
и акули води до увеличаване на броя
на по-малките „мезохищници“, които причиняват големи икономически и екологични щети, е
извод направен в ново изследване.

Откритията, публикувани на 1 октомври
в списание Bioscience, показват, че за последните 200 години в Северна Америка има намаление на броя на всички големи хищници на сушата, докато в същото време са се увеличили
популациите на 60 процента от видовете мезохищници. Проблемът е глобален и става все посериозен, казват учените, а се виждат малко на
брой решения.
Един пример - в части от
Субсахара популациите  на
лъвове и леопарди са намалели, което е позволило
увеличаването на следващите по ред хищници – павианите.   В някои случаи
деца са спирани от училище, за да стоят в къщи и да
пазят семейните градини
от нахални павиани, които
нападат и обират реколтата.
„Проблемът е комплексен
и много от последствията
не са известни“ каза Уилям
Рипъл, професор по горски
екосистеми и общества в
Щатския университет на
Орегон. „Но има свидетелства, че силното увеличение на популациите на
мезохищници е изключително сериозен проблем,
който влияе на екологията
и икономиката.“
Учените казват, че по цял
свят се наблюдават случаи
на драстично намаление
или дори цялостно унищожение на популации на
първични хищници като
вълци, лъвове или акули.
Обикновено това е умишлено и понякога е причинено от разрушаване на естествената среда, лов или
риболов, В много случаи на
това е гледано с одобрение
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от хората заради страх от персонална атака или
загуба на техния добитък. Но се разбра, че това
води до ред проблеми, включително такова
разрушаване на екосистеми и икономики, пред
което проблемите причинявани от първичните
хищници изглеждат нищожни.
“Извършил съм много изследвания на
дивата природа в Африка и хората навсякъде
задават един и същ въпрос -   какво правим?“
казва доцентът в Щатския университет на Орегон Клинтън Епс, който изследва взаимните
влияния на хората и дивата припода. „Най-важното е да се разбере, че тези проблеми са комлексни, не е толкова просто да се отървем от
вълците или лъвовете и да си мислим, че сме
решили някакъв проблем. Трябва да бъдем повнимателни относно това, което изглежда лесно решение.“
На унищожаването на вълците често се
гледа благосклонно от страна на фермерите,
които се страхуат от нападение над техния добитък. Това обаче води то увеличаване на броя
на койотите - „мезохищници“, които преди са
били ограничавани от вълците. Койотите нападат вилорогите антилопи и овцете, а опитите за
контрол над броят им са изключително скъпи,
като възлизат на стотици милиони долари.
„Очаква се икономическите щети причинени от мезохищниците да надхърлят тези
причинени от големите хищници и това е във

всеки сценарий, в който мезохищниците участват в същият или в нов конфликт с хората“ пишат учените в техния доклад. „Броят на мезохищниците обитаващи дадена площ е по-голям
от този на големите хищници и затова показват
по-голяма съпротива спрямо опитите за контрол“.
Проблемите не се ограничават само до
екосистемите на сушата. Популациите при акулите например, са намалели сериозно поради
свръхулов. На някои места това е довело до голямо увеличение на популациите на скатовете,
което на свой ред причинява колапса на добива
на миди по крайбрежието, а оттам и до екологични и икономически загуби.
Сред другите открития в изследването са:
Първичните или големи хищници могат
всъщност да донесат полза на популациите на
животните, служещи за плячка, защото ограничават по-малките хищници и не отчитането на
този механиъм е причинил колапс на цели екосистеми.
Увеличаването на негативните ефекти
породени от нарастването на популациите на
мезохищници са документирани за птици, морски костенурки, гущери, гризачи, двуутробни,
зайци, риби, миди, насекоми и копитни.
Икономическата цена за контрол над
мезохищниците може да бъде много висока и
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понякога може да има по-висока ефективност
и по-ниска цена при връщане на големите хищници в екосистемата.
Човешката намеса не може лесно да
замени ролята на големите хищници, отчасти
защото постоянния страх породен в отношенията между хищник и жертва променя не само
популациите, но и поведението на мезохищниците.
Големите хищници обикновено са месоядни, но мезохищниците често са всеядни и
могат да причинят сериозни щети на растинията и реколтата.
Ефектите от бързото увеличение на популациите на мезохищниците могат да бъдат
открити в океани, реки, гори и области с тревиста растителност по цял свят.
Обръщането в противоположната посока и ограничаването на броя на мезохищниците
става все по-трудно и по-скъпо, докато най-големите хищници в света продължават да бъдат
тласкани към унищожение.
“Тези проблеми не се подават на лесни

решения“ казва Рипъл. „Чел съм, че когато генерал Джордж Армстронг Къстър пристигнал
на Блек Хилс през 1874 г. той забелязал недостиг на койоти и изобилие от вълци.   Сега на
много места вълците са изчезнали, а койотите
убиват стотици овце из целия Запад.“
“Ние едва започваме да оценяваме въздействието от загубата на нашите големи хищници“ каза той.
Рипъл и неговите колеги от Щатския
университет на Орегон са направили пространно изследване и имат многобройни публикации върху разрушаването на цели екосистеми
причинено от загубата на големите хищници,
като вълци и пуми, при това въздействието се
изразява не само чрез увеличаване на броя на
тревопасните, като елени и лосове, но също и
загубата на страх от хищниците, което променя
поведението на животните. Учените са документирали възстановяването на екосистемата в
Националния парк Йелоустоун след като вълците отново са заселени там.
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Bagheera kiplingi
паякът вегетарианец

И

стинска изненада донесе месец октомври 2009 г. за билозите. Беше
открит паяк, който се храни с растителна храна! Вегетарианецът
обитава джунглите на Коста Рика, Гватемала и
Мексико и носи името Bagheera kiplingi.
„Това е първия в света случай, при който паяк
преднамерено търси растителна храна, която
е основния му източник на хранителни вещества” – казва Christopher Meehan, съавтор на
статия за новия вид, публикувана в Current
Biology.
  Всички известни до сега паяци, които са около 40 хиляди вида, са хищници и само няколко
вида са склонни да употребяват и малки количества нектар или прашец и то само, когато са
попаднали случайно върху мрежите им, при което растителната храна се поема, когато паяка

преработва старата мрежа, за да създаде нова.
  Robert L. Curry и неговите колеги от университета в Аризона първи са успели да докажат,
че Bagheera kiplingi се храни преимуществено
с растителна храна. Паякът обитава различни
видове тропически акации, като се храни с т.
нар. телца на Белт ( на името на откривателя им
– английския натуралис Thomas Belt ). Макар,
че и по- рано се е предполагало, че тези паяци
си похапват растителна храна, благодарение
на много часове полеви наблюдения, анализ
на видеозаписи заснети със специални видеокамери и сравняване на изотопния състав на
азот и въглерод в организма на тези същества
се доказа, че около 90% от храната на Bagheera
kiplingi растителна.
  Откритието на учените отваря нова страница
в изучаването на еволюцията на видовете. Това
е показателен случай за това как съвместната
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еволюция на два вида може да предизвика възникването на приспособления, които да се използват от трети вид, формално не участващ в
съвместната еволюция.
Необичайните хранителни навици на Bagheera
kiplingi се отразяват и на неговото размножаване. Мъжките на Bagheera kiplingi строят гнезда, в които съжителстват няколко мъжки и си
помагат при грижите за яйцата и охраната на
новоизлюпените паячета.
Всъщност ако трябва да сме коректни Bagheera

kiplingi kiplingi е описан още през 1896 г. от
Джордж и Елизабет Пекам        ( George and
Elizabeth Peckham ), но тогава е открит само
един мъжки екземпляр, а след цели 100 години
е открит и женски екземпляр от Уейн Медисън       
( Wayne Maddison ). Едва сега обаче стана известно колко уникален е този паяк.
  Както сигурно се досещате Bagheera kiplingi
носи това име в чест на един от персонажите
на Ръдиърд Киплинг от „Книга за джунглата” -   Багера, черната пантера ( родовото име
Bagheera ) и името на самия автор на книгата              
( kiplingi ).

Телцата на Белт, с които се хранят мравките са
богати на протеини и мазнини и се смята, че
са възникнали като еволюционно приспособление в резултат на симбиотичните отношения
между акациите няколко вида мравки. Мравките предпазват растението от растителноядни
животни, а акацията се отплаща като изхранва
мравките.
В случая Pseudomyrmex spinicola събира телца
на Белт.

***

Bagheera kiplingi с телце на Белт.
Макар и рядко паякът си похапва и ларви на
мравките, които всъщност много умело успява
да отбягва,като понякога използва и паяжинна
нишка, чрез която се спуска от опасния клон на
по- безопасен. Според авторите на изследването Bagheera kiplingi вероятно излъчва миризма
имитираща тази, която мравките излъчват, за
да се разпознават помежду си.
  В род Bagheera има още един вид - Bagheera
prosper, той оначе не е вегетарианец. Принадлежат към сем. Скачащи паяци (Salticidae).
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Учени изясниха защо акулата чук има
такава форма на главата
  Група биолози чрез редица експерименти
успаха да докажат, че формата да главата при
акулата чук и помага да вижда по- добре.
  Статията е публикувана в The Journal of
Experimental Biology, а накратко е изложена
в  New Scientist.
  В рамките на научноизследване биолозите са
изучавали няколко вида акули, включително
и три вида акули чук: Eusphyra blochii,
Sphyrna corona и Sphyrna lewini. В началото
изследователите имплантирали в очите на
акулите електроди. След това премествали
източника на светлина и регистрирали
възприемчивостта на очите към светлината,
попадаща от различни направления. Оказало
се, че във вертикална плоскост полето на
зрение при акулите чук е 360 градуса! Това
позволява на хищника да открива своята
плячка както под така и над себе си. Освен
това голямото разстояние между очите на
тези акули им позволява по- добре от другите
видове да проследяват движенията на
жертвата. Накрая на учените им се отдало да
установят, че акулите чук имат бинокулярно
зрение т.е. те са способни да виждат
предметите с двете си очи едновременно
(триизмерен образ). Колкото по- голямо
е разстоянието между очите толкова
полето, в което акулите виждат предметите
едновременно с двете очи е по- голямо.Така
например при вида Eusphyra blochii, която
има най- голямата глава, това поле е цели 48
градуса, докато при други видове акули то е в
порядъка от 10 до 32 градуса.
Изследователите подчертават, че до неотдавна
зрението при акулите чук се е считало за доста
слабо. Освен това, много учени са отхвърляли
възможността за бинокулярно зрение при
тези риби. За необичайната форма на главата
на тези същества са изказвани много теории,
като тези за това, че чрез тази форма акулите
усещат магнитното поле на земята или, че се
повишава маневреността им.

Eusphyra blochii

Sphyrna corona
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Използване на магнетизъм за вкарване на лекарства в
човешкото тяло

М

ного болестни състояния, като хронична болка, рак или диабет изискват лечение с медикаменти, които
не могат да бъдат приемани орално,
освен това в рамките на продължителен период
от време трябва да бъдат подавани на дози през
дадени интервали, в зависимост от нуждата на
пациента. Създадени са няколко техники са подаване на лекарствата, сред тях са използване
на имплантиран източник на топлина, имплантиран електронен чип или друг вид метод за
включване и изключване на освобождаването
на медикаментите в тялото. Засега, нито един
от тези методи не може надежно да направи
това, което е необходимо – неколкократно да

включва и изключва подаването на лекарства в
тялото, да бъде постоянен в по
даването на  дозите и да дозира лекарствата в
зависимост от нуждите на пациента.
Изследователите водени от д-р Даниел Кохейн от Детската болница в Бостън, със
средства отпуснати от Националния здравен
институт, са създали устройство, което комбинира магнетизма и нанотехнологиите.
Екипът е създал малко имплантируемо
устройство, с диаметър по-малък от половин
инч (1.27 см), което обвива лекарството в специално създадена мембрана с вградени наноелементи (приблизително 1/100 000 от ширината на човешкия косъм), направени от магнетит
– материал с естествени магнитни свойства.

Учените са намерили решение за вкарване на лекарства в човешкото тяло, съчетавайки магнетизъм и
нанотехнологиите.
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може да бъде използвана   за определен брой
медицински приложения, включително при
болкоуспокояване.
Изследването е финансирано от Националния
институт по обща медицина в САЩ
(публикация в Science Daily по материали от
Детската болница в Бостън)
Преведе: Тихомир Георгиев

Връзки:

W W W
W W W
W W W

Когато близо до тялото се включи магнитно
поле, наночастиците се загряват, като карат гелът в мембраните да се затопли и временно да
се отдръпне. Така се отварят порите, което позволява на лекарството да премине в тялото. Когато магнитното поле бъде изключено, мембраните се охлаждат, а гелът отново се завръща на
мястото си, като по този начин затваря порите
и спира подаването на лекарството. Не са необходими импланирани електронни устройства.
Устройството, което екипът на Кохейн
продължава да разработва с цел клинична употреба, е описано в Nano Letters.
„Устройство от такъв тип би позволило
на пациентите или техните лекари да определят точно кога да бъдат давани лекарствата, а
също и в какви количества“ казва Кохейн, който ръководи Лабораторията за биоматериали и
подаване на медикаменти в анестезиологията
на детската болница.
При опитите с животни, мембраните
продължават да са функционални в продължение на множество цикли. Количеството на
дозата се контролира от продължителността на
импулса „включено“, а скоростта на подаване
на лекарствата остава постоянна дори 45 дни
след имплантацията.
Тестовете сочат, че включването на подаването на лекарството може да бъде направено само с една-две минути закъснение, а изключването – с 5 до 10 минути. Мембраните
остават механично стабилни при тестовете за
еластичност, което показва тяхната дълготрайност; няма данни за токсичност и не те се
отхвърлят от имунната система на животните.
Активирането е при температури по-високи от
телесните, така че няма да се задействат от повисока телесна температурата на пациента при
треска или възпаление.
„Това новаторско решение за подаване
на лекарства, при което се използват „умни“
наночастици, преодолява някои ограничения,
пред които са изправени сегашните методи за
въвеждане на медикаменти в тялото“ казва д-р
Алисън Коул, която наблюдава анестезиологичните проекти субсидирани от Националния
институт по обща медицина към Националния
здравен институт на САЩ. „Все още сме далеч
от използването при хора, но тази технология
има потенциала да осигури такива подавания
на медикаменти, които да са точни, многократни и при възникнала необходимост, като тя

•

Мозъчна хирургия

•

Нервна система и гръбначен мозък

•

Мускули

•

Съставена е бактериална карта на
тялото

•

Ранните пушачи имат по-голям риск да
развията множествена склероза

•

Аспирина предпазва от рак на стомаха

•

Затлъстяването – риск за здравето

•

Цигарения дим изменя формата на
сърцето
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Потвърдено е наличието на първата планета от
земен тип около друга звезда

У

чени обявиха, че наскоро е потвърдено, че една от най-малките екзпланети, открита досега, е от земен
тип1.
Планетата наречена CoRoT-7b е първата планета извън нашата слънчева система, за
която е потвърдено, че има плътност подобна
на земната, казват астрономите. Повечето известни екзопланети са огромни газови гиганти
подобни на Юпитер.
„Имахме данни, че други екзопланети
може да са от земен тип, но това е първия случай, в който е измерена плътността на такава
планета“ казва участничката в изследователския екип Клер Муту от Лабораторията по
астрофизика в Марсилия, Франция. „Наистина
сме сигурни, че е от земен тип“.
Макар, че повърхността показва CoRoT7b като по-близка по тип до Земята, отколкото
много други екзопланети, тя е много далеч от
това да я наречем подобна. Орбитата на плане-

тата е изключително близо до нейната звезда
– около 2.5 милиона км или 23 пъти по-близо
отколкото Меркурий до Слънцето. При такова
разстояние температурите на повърхността са
изгарящи – като достигат 1000 ºС на тази страна на планетата, която е обърната към звездата.
Изключичителната близост на CoRoT-7b
до нейната звезда, означава, че планета вероятно има  синхронна орбита поради приливните
сили, т.е. едната и страна  винаги е към звездата, а на другата винаги е тъмно.
„Вероятно дневната страна е много
гореща и е от лава, а друга страна вероятно
е много студена и може би е скалиста и има
планини“ казва Муту пред SPACE.com “Не е
възможно там да има вода в течно състояние.“
Претъпканата вселена
CoRoT-7b е открита през февруари
2009 г. от космическия телескоп  CoRoT, общ
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проект на няколко държави.2 Малката планета обикаля около звезда малко по-малка и
по-студена от нашето Слънце, намираща се
на разстояние около 500 светлинни години
от нас. Когато планетата минала пред своята
звезда, тя е затъмнила малка част от светлината на звездата, причинявайки намаляване на
яркостта.
Това намаление е било достатъчно за
да се разкрие съществуването на планетата
и да се изчисли приблизително разстоянието
между планетата и звездата, както и радиуса
на планетата – с около 80 процента по-голям
от този на Земята. Но за да се разбере каква е
плътността, за да се определи дали планетата
е изградена от скали или е газова е било необходимо прецизно измерване на скоростта на
звездата, която е леко повлияна от масата на
малката планета.
За да направят това измерване астрономите използвали HARPS3 спектрографа на
3.6 метровия телескоп  на Европейската южна
обсерватория4 в обсерваторията в Ла Силя,
Чили. Новите данни показват, че CoRoT-7b
има маса около 5 пъти по-голяма от тази на
Земята и е една-от най-леките екзопланети
открити досега.
Като имат масата и радиуса на планетата учените изчисляват плътността (около 4.7
г/куб.см), което твърдо поставя планетата в
групата на планетите от земен тип.
„За първи път е доказано откриване на
планета от земен тип“ казва специалистът по
теория на формирането на планети Алан Бос
пред SPACE.com “Това показва, че планетите
от земен тип наистина са нещо обичайно.“
продължава Бос, който не е участник в това
изследване. „Оценките са, че около 30 процента от подобните на Слънцето звезди имат
такива горещи свръх-Земи и сега след като
знаем плътността на една от тях, може да изкажем твърдението, че повечето от останалите
вероятно също са от земен тип. Получаваме
поразителното доказателство, че живеем в
претъпкана вселена.“

Слънчевата система може да ни даде найдобрата възможност на открием  живот във
Вселената, казват учените.
Въпреки, че на CoRoT-7b няма вода
в течно състояние, което означава, че на нея
едва ли има живот, откриването на планетата
е обещаващо. Докато четете това и CoRoT, и
космическата обсерватория на НАСА – Кеплер
продължават търсенето.
„Ние търсим всякакъв вид екзопланети“ казва Муту. „Опитваме се да не проявяваме пристрастие, но разбира се, ще сме
заинтересовани да открием планета, на която
може да се е развил живот. Тази не е обитаема,
но някои бъдещи планети от този тип може да
позволяват развитието на живот. Това е нашата дългосрочна цел – да открием аналог на
Земята.“
Изследователският екип, ръководен
от Дидие Кело от обсерваторията в Женева,
Швейцария, описва резултатите си в статия,
която ще бъде публикувана в списанието  
Astronomy and Astrophysics в броя от 22 октомври.
Автор:  Клара Московиц
Преведе: Тихомир Георгиев
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1-планети изградени от скали се наричат планети от земен тип, на английски терминът е
rocky planet
2-космически телескоп създаден от Националното космическо дружество на Франция с
помощта на Европейската космическа агенция
и научно-изследователски центрове от Германия, Испания, Австрия, Белгия и Бразилия
3-Високопрецизен търсач на планети използващ радиалната скорост
4-официалното име е Европейска организация
за астрономически изследвания в Южното
полукълбо

Търсене на живот
Откриването на планета с плътност
сходна със земната ни води една стъпка поблизо към откриването на планета подобна на
нашата. Близнак на Земята намиращ се отвъд
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Открити са нови 32 Екзопланети
Общият брой на известните вече екзопланети става над 400.

П

ланетите са открити с HARPS
(high accurace radial velocity planet
searcher) спектрографа на 3.6 метровия телескоп на европейската
южна обсерватория в чили. С HARPS са наблюдавани около 2000 звезди, като задачата е
била откриване на малки планети около звезди
подобни на слънцето. някои от новооткритите
планети са с маса 5 пъти по-голяма от тази на
земята, а други са с 5 пъти масата на юпитер.
Повечето от досега известните планети са
били с маси многократно по-големи от тази на
юпитер и затова с новото откритие се увеличава с 30 процента броя на известните малки
екзопланети.
Откриването на новите планети става като
се търси намаляване на звездната светлина,
поради преминаването на планета пред звездата, но не може да се огледа повърхността
на планетата или да се разбере дали тя има
атмосфера, т.е. не се знае доколко дадена планета прилича на земята.
Сред откритите има и многопланетни системи.
Някои от планетите обикалят около своите

звезди за 5 земни денонощия, други - за хиляди (тук понеже американците са умнички им
се напомня, че земята обикаля около слънцето
за 365 дни).
Изследването показва и че както е било предположено звездите, от типа на слънцето имат
много планети с малки маси (има се предвид
с маса от порядъка на земната), което е заинтригуващ момент в търсенето на планети с
характеристики подобни на земните. данните
на HARPS сочат, че поне 40% от подобните на
слънцето звезди имат такива по-малки планети.
Сред откритите планети има и газови гиганти
обикалящи около звезди бедни на елементи
различни от водород и хелий. счита се, че
образуването на планети около такива звезди
е по-малко вероятно, защото планетите се образуват в богатите на елементи дискове около
младите звезди.
Открити са и планети около червени джуджета - относително студени звезди с малка маса.
това откритие поставя под въпрос сегашната
теория за формирането на планетите.
Превод: ТихомирГеоргиев
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В търсене на живот на Марс с помощта на метан

К

лючът към мистерията с живота на
Марс може да е атмосферата на планетата. Метанът е първото органично съединение открито на червената
планета и докато на Земята метанът може да
се появи от геоложки процеси свързани с вулканичната активност, голяма част от него е освобождаван в атмосферата от бактерии наречени метаногени. Не може ли да е  същото и на
Марс?
По рано тази година, група учени от
Центъра за космически полети Годар към
НАСА, които наблюдаваха Марс през 2003 г.
обявиха, че противно на очакванията метанът
не е навсякъде по планетата, а само в три специфични региона. Резутатите също показаха,
че метанът се разрушава преди да има време да
се разпространи по цялата планета.
Откритията означават, че метанът е
произвеждан от много по-силен източник – геоложки или биологичен, отколкото се считаше
досега. Нещо трябва да го произвежда със скоростта, с която той е унищожаван.
Същият екип разкри резултатите от наблюденията проведени през 2006 г, по време
на следващата марсианска година. Не само, че
изследователите са намерили източници на метан от другата страна на планетата, но са установили, че старите източници са изчезнали.
Един от тези източници се намира близо до гигантската вулканична
зона Тарсис показана на снимката по-горе.
Тъй като всички източници са забелязани по време
на местното лято и изчезват
по време на местния зимен период, възниква въпроса дали
източниците на метан на Марс
са активни само в определен
период от годината. Дали са
близо до повърхостта или дълбоко под  нея? Какви механизми отключват отделянето на
метан?
Впечатляващата сезонна промяна в разпределението
на метана повдига нови

въпроси, но едно е сигурно – Марс вече не е
считан за мъртва планета. Там има много силна
активност    - геоложка или поради наличието
на живот – а може би и двете. Това е причина
изследването на Марс да стане още по-атрактивно за научната общност.
Въпреки, че наблюденията довели до
тези открития са направени от телескопи разположени на Земята, бъдещите изследвания ще
бъдат извършвани и от космоса. НАСА и Европейската космическа агенция (ЕСА) планират
през 2016 г. да изпратят съвместна експедиция
до Марс, която да пусне изкуствен спътник и
всъдеход.
Спътникът Trace Gas, построен от
НАСА ще картографира метана на Марс и ще
следи сезонните промени. Всъдеходът на ЕСА,
наречен ExoMars ще изследва метана от повърхността на планетата, проучвайки как той е
създаван и отделян.
След това учените планират да донесат на Земята проби от Марс за да могат да ги
изучат с по-голяма точност в лаборатории на
Земята. Мисията наречена Mars Sample Return
(Завръщане с проби от Марс) е предвидена за
не по-рано от 2020 г. Дотогава загадката с живота на Марс ще трябва да почака.
От Марк Невьо;
Преведе: Тихомир Георгиев
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Как Марс е почервенял – изненадваща нова теория

С

поред нова теория, не водата, а вятърът е причина за ерозията дала неотдавна настоящия цвят на Марс и
някога планетата е приличала повече
на снимката в дясно, а не на сегашната снимка
в ляво.
Марс не винаги е бил червен, според
нова теория за това как планета е придобила
своя характерен червеникав отенък.
До не отдавна се считаше, че цветът на
Марс се дълви на вода, която според учените е
текла по повърхността на планетата преди милиарди години и е била причина за ръжда. Но
след като всъдеходите изследващи Марс – Спирит и Апъртюнити се приземиха на планетата
през 2004 г. те откриха доказателство за наличие на определени минерали, които биха били
разрушени от водата, и възникна предположението, че червеният прах на Марс никога не е
влизал в контакт с течаща вода.
„Това беше изненада за всички“ казва
Джонатан Мерисън от Лабораторията за симулация на Марс в Орхус, Дания.
Нови изследвания показват възможен

механизъм, който би обяснил ръждивия цят на
Марс без наличието на течна вода. Всъщност
изследването заключава, че червеният цвят на
планетата се е появил сравнително скоро. Минералите, които оцветяват праха на Марс може
да са резултат от обикновено натрошаване на
прах на скалите поради ерозия.
В лабораторията
За да тестват идеята, Мерисън и колегите му запечатват в стъклени флакони проби от
кварцов пясък и започват да ги въртят. Откриват, че процесът, който наподобява въздействието на слаб вятър на марсианската повърхност
е достатъчен за да причини ерозия, като за седем месеца превръща около 10 процента от песъчинките във фини частици прах.
След това учените добавят в стъклените
флакони раздробен на прах магнетит – железен
диоксид, които се среща на Марс.
След като учените продължават да въртят флаконите, забелязват, че пясъка става все
по-червен.
„Ние считаме, че сме открили процес,
който обяснява как праха е станал червен при  
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липсата на вода в течно състояние, защото както изглежда наличието на такава не съвпада с
данните.“ казва Мерисън пред SPACE.com
Когато песъчинките се въртят във флаконите, те се удрят една друга, трошат се, като
разрушават някои химични връзки по появилата се нова повърхност. Когато тези повърхности влязат в контакт с магнетита става възможно прехвърлянето на един атом кислород
от кварца към магнетита, като се образува нов
минерал – хематит.
Хематитът е железен оксид, които има
тъмно червен цвят. Според Мерисън е нужен
само малко хематит за да придаде на праха червеникав отенък .
„Когато свършихме, можехме да видим
червен материал в бутилката“ кзва той.
Същото и на Марс?
Въпреки, че все още не могат да докажат, че точно това се е случило и на Марс, това

изглежда правдоподобно обяснение и не изисква наличието на вода за процеса на почервеняване.
Всъщност, тъй като процесът може да
протече сравнително бързо, може би тънкият
червен слой  прах на Марс е нещо ново.
„Мисля, че това означава, че Марс не винаги е бил червен“ казва Мерисън. „Аз мисля,
че преди тази разработка повечето хора, работещи в тази област считаха, че повърхността на
Марс е на милиарди години и че винаги е била
червена. Това изследване просто показва, че е
възможно нещата да са се случили по-скоро –
преди милиони, а не милиарди години“
Миналата седмица Мерисън представи
резултатите от изследването пред Европейския
конгрес по планетарни науки в Германия.
Автор: Клара Московиц
Преведе: Тихомир Георгиев
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Вулканите на Марс

В

ъпреки, че Марс днес е студен и безжизнен, е установено, че в миналото
там е имало вулканична активност.
На Марс има много угаснали вулкани. Всъщност най-големият вулкан в Слънчевата система е на Марс, това е Олимп.
Когато наблюдавате изглед на цялата повърхност на Марс от космоса ще видите 4 големи
вулкана в региона Тарсис на Марс. Олимп е
най-големия, а другите три са Аскреус, Павонис и Арсия. Докато Олимп се издига на 24 км
над околните плата и е широк 500 км по-малките вулкани са само 350-450 км и с височина
15 км.
Това са най-големите, но ма повърхността на
Марс има 20 наименовани вулкани.
Както Луната и Меркурий, Марс не дава признаци, че там някога е имало активни тектонични плочи. Една от най-забележимите черти
на тектониката на Земята са дългите планински
вериги на местата, където плочите се сблъскват една в друга. Такова нещо не съществува
на Марс.

Никой не знае защо вулканите на Марс са толкова големи, но вероятно е свързано с липсата
на тектонични плочи. Без движението на плочите вулканичните зони са оставали на едно
място и са растели в продължение на милиони
години.
Възможно е вулканите на Марс да са все още
активни, но те не са изригвали в последните
няклко милиона години. Чрез преброяване на
ударните кратери учените могат да определят
възрастта на съответните части от марсианския
терен. Районите около Олимп са млади - на 100
милиона години. Тъй като това е само 2% от
възрастта на Марс, вулканът е изригвал през
98% от съществуването на тази планета – защо
е спрял сега?
Ето статия в Universe Today за древната вулканичната калдера на Марс и информация за това
кои вулкани на Марс са били активни доскоро.
Това е хубав слайд с марсиански вулкани, а ето
и още информация за вулканизма на Марс.
Превод: Тихомир Георгиев
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Две смъртоносни земетресения – необичайно активна ли е Земята?

П

редвид земетресенията, от които пострадаха Самоа1 и Индонезия2 и труса,
който разруши Л‘Акуила, Италия по-рано тази година3 изглежда, че Земята е
доста нестабилна тази година. Това обаче не е
така. „Това не е нещо необичайно  в рамките на
година“ казва Джон Белини, геофизик от Геоложкото дружество на САЩ.
Доколкото не е необичайно да има няколко силни земетресения през дадена година,
тези трусове могат да имат различен характер,
да се случват в различни типове разломи и
да задействат различни поредици от събития,
включително цунами и дори други земетресения. Учените трърдят, че двете земетресения
в Самоа и Индонезия може да са свързани, но
все още не знаят дали е така. Междувременно,
изследователите вече имат някои обяснения
защо земетресението в Самоа причини цунами, а индонезийското – не.
Година от земетресения
Земната повърхност е разтърсвана от
над милион земетресения всяка година. Хората усещат повечето от тях съвсем слабо или
въобще не ги усещат. Колкото е по-голям магнитудът, толкова по-редки са земетресенията.
По света в рамките на една година средно има
17 земетресения с магнитуд между 7.0 и 7.9, а
тези с магнитуд над 8.0 са средно само веднъж
годишно. Логаритмичното естество на скалата
за измерване означава, че земетресение с магнитуд 8.0 е десет пъти по-силно от това с магнитуд 7.0.
Подводното земетресение в близост до
Самоа има магнитуд 8.0 според Геоложкото
дружество на САЩ4.
Земетресението с епицентър близо до Суматра,
Индонезия е с магнитуд 7.6 (а това от Л‘Акуила
– 6.3). Тези земетресения напълно се вместват
в осреднените данни за дадена година. „Просто имахме твърде натоварена седмица.“ казва
Белини
Различни последствия

Самоанското земетресение причини
цунами връхлетяло островите в Южния Пасифик, изравни със земята градове със вълни от
3 или повече метра и причини смъртта на много хора, докато индонезийското причини само
малко, местно цунами. Трусът бе причина за
по-голямата част от жертвите и щетите в Индонезия.
Щетите нанесени от земетресение не
са въпрос само на това колко силно е земетресението. Те „зависят от това как става разрушението на земната кора“ каза Белини пред
LiveScience
Движението на зенмата кора покрай
бреговете на Суматра е било на дълбочина около 80 км. Самоанското земетресение, причинило цунами, е било много по-близо до повърхността – на 18 км.
„Необходимо е повърхностно земетресение за да се появи цунами“ казва Белини.
Видът на разрушението на земната кора
оказва влияние дали ще се образува цунами
или не. Самоанското земетресение е край разлом, при който част от част от тектоничната
плоча се надига нагоре, действайки като гребло
и придавайки енегрия на водата на нея. Понякога този ефект на енергиен трансфер е минимален или разломът се движи хоризонтално, а
не вертикално,
Цунамито в Индийския океан през 2004
г. бе причинено от колосално земетресение с
магнитуд 9.3. През 2005 г. земетресение с магнитуд 8.7 и същия епицентър не причини цунами. Учените твърдят, че със сигурност е било
достатъчно силно за да направи това. Причините защо не е остават загадка.
Свързани земетресения?
Един любопитен аспект на скорошните
събития е колко близо са те във времето и пространството. Близостта може да захрани спекулациите, че първото земетресение е причинило
второто.
„Не бих казал, че е невъзможно“ казва
Леонардо Сийбър, старши изследовател в Института за земни изследвания Ламонт-Дохърти5 в Ню Йорк. В последните десетилетия уче-
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ните доказаха, че едно земетресение може да
стане причина за сеизмични явления далеч от
него, каза Сийбър.
Например публикация от 2008 г. показа,
че изключително силните земетресения могат
да причинят много по-слаби земетресения на
отдалечени от тях места по целия свят. Друго изследване от миналата година разкри така
наречените „земетръсни дублети“ - при които
едно силно земетресение е причина за друго
с подобен магнитуд (за разлика от вторичните
трусове, които са по-слаби от основното земетресение). Такива дублети се случват, макар и
рядко.
А сега в ново изследване бе обявено, че
силни земетресения могат да отслабят зоните
на разломите на другата страна на света. Публикацията разкри, че земетресението в Индийския океан през 2004 г. е отслабило зоната на
разлома Сан Андреас в Калифорния.
„Не е толкова лесно да бъде доказано“
каза Сийбър пред LiveScience. Според него е
възможно   близостта на земетресенията да е
просто съвпадение, „защото има достатъчно
земетресения“, така че две от тях да се случат
по едно и също време.
Въпреки това, все още е много рано сеизмолозите да разберат дали земетресенията
са свързани, въпреки, че Белини се съгласи, че
това е възможно. „Те са по границите на една
и съща тектонична плоча“ обясни той, така че
напреженията може да са били пренесени по
разлома.

„Този не е нещо, което ще бъде разкрито
на една нощ“ допълни той
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1- земетресение на 29 септември 2009 г., по
данни към 03 октомври загиналите са най-малко 189 човека, стотици са ранени
2- земетресение на 30 септември 2009 г., по
данни към  03 октомври е потвърдена смъртта
на 715 човека, възможно е броят на жертвите
да надхвърли 1100.
3-земетресението на 6 април 2009 г. причинява
смъртта на 307 човека.
4-Геоложкото дружество на САЩ използва моментната магнитудна скала.
5-изследователски център в Колумбийския
Университет в Ню Йорк
Автор – Андреа Томпсън
Преведе: Тихомир Георгиев
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НАЙ-ГОЛЕМИ ВУЛКАНА

Маунт Мазама/Крейтър Лейк, Орегон Преди повече от 6 000 години Маунт Мазама (наименован посмъртно) изригнал.
Преди експлозията планината е била висока 12 000 фута (3 657.60 метра), след изригването на нейно място е имало кратер с дълбочина 1 900 фута (579 метра). Крейтър Лейк
(Кратерното езеро), известно с наситено сините си води, става национален парк през 1902 г.
Вулканичната активност се проявява няколко
пъти след експлозията на Маунт Мазaма, като
създава Уизърд Айланд (Островът на вълшебника) в средата на езерото. Вижте Страницата
на Националния парк Крейтър Лейк за повече
информация

2

Етна, Сицилия -Въпреки, че Етна е
най-високият активен вулкан в Европа
известността му се вължи на ролята му
в гръцките легенди Etna_1669fresco.
jpg (133766 bytes)и в произведенията на древни
автори като Хезиод, Пиндар и Есхил. Според
гръко-римската митология гигантите - враговете на боговете са заровени под връх Етна. В
опитите си да се освободят гигантите причиняват чести земетресения близо до планината.
Най-скорошното изригване, в секцията на долината Бове от Вулканичния парк Етна, е през
декември 1991 г.

3

Везувий, Италия - Изригването на
Везувий през 79 г. от н.е. е заляло
градовете Помпей и Херкулан, запечатвайки ги за идните поколения. Но
това изригване има   Vesuvius 1944.jpg (27870
bytes)място в историята защото е документирано. Плиний Mлади е оставил подробно описание на събитието в две писма до Тацит. Типът
вулканично изригване е наречено на името на
Плиний Стари, който загива в катастрофата.  
Вулканът все още е активен и е изригнал на няколко пъти. Най-смъртоносно е било изригването през 1631 г.
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4

Тамбора, Индонезия - Най-голямото
изригване през последните две столетия, както и най-смъртоносния вулкан
записан в историята, връх Тамбора
експлодира на tambora1.jpg (8945 bytes) 10-11
април 1815 г. Причинява смъртта на 92 000
човека. Близо 80 000 от жертвите загиват от
глад заради унищожението на реколтата. Изригването и породените от него облаци от прах
и пепел оказват влияние на по-голяма част от
Северното полукълбо, като причиняват необикновено ниски температури и лоша реколта
през 1816 г. Тази година понякога е наричана
„годината без лято“.

5

Кракатау, Индонезия - На 27 август
1883 г. връх Кракатау експлодира с
такава сила, че събитието е чуто чак
в Австралия - на повече от 2 000 мили
(3218 км)   разстояние. Силата на експлозията
причинява поредица от вълни цунами, които
достигат Хаваите и бреговете на Южна Америка и причиняват смъртта на повече от 36
000 човека. Пет кубични мили (20.8 куб. км)
изхвърлено вещество обвиват в мрак околността за повече от два дена и стават причина за
поредица от красиви залези по цял свят през
следващата година. След експлозията и последващия колапс на вулкана над морското равнище остават само следи от острова. През 1928
г. друг малък остров излиза на повърхността от
издигащия се вулканичен конус.

6

Пеле, Мартиника - Изригването на 8
май 1902 г. причинява смъртта на 29
000 човека и разрушава отдалечения
на четири мили пристанищен град Сен
Пиер Почти всички смъртни случай са причинени от пирокластичния поток - смъртоносен,
бърз облак от горещ газ и втечнени вулканични
частици. Само двама жители на града оцеляват. Вулканологията през 1902 г. е в най-добрия
случай примитивна наука и наличието на пирокластични облаци е било неизвестно.  След
бедствието на името на изригването е наречен
“нов” тип изригване - пелейски тип.
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7

Парикутин, Мексико - През февруари
1943 г. грамада от пепел започва да се издига от царевично поле близо до град Паракутин в Мексико. От земята се показва
планина, Paricutin.jpg (12860 bytes)която достига височина от 1200 фута (366 метра) за една
година. Въпреки, че настъпилото деветгодишно изригване причинило унищожаването на
град Парикутин, то е дало на съвременния свят
забележителната възможност да види раждането на вулкан. Само трима души загиват, като
смъртта и на тримата е от светкавици причинени от изригването.

8

Сейнт Хелънс, Уошингтън - Едно от
вулканичните изригвания, за което
обществеността получава най-обилна
информация и което е най-изучено -St.
Helens.jpg (32139 bytes) връх Сейнт Хелънс
изригва на 18 май 1980 г. Вулканът, който
е бил спящ от 1857 г. започва да отделя пара
след серия земетресения през март 1980 г.
Предсказанието от 1978 г. на Геоложкото
топологично дружество на САЩ, че ще започне
силна и интермитентна вулканична активност
„в рамките на следващите 100 години, а може
би дори преди края на този век“, се сбъдва. За
щастие подробното изучаване на Сейнт Хелънс
предотвратява възможността за многобройни
жертви. Дори и така обаче има 60 смъртни
случая в резултат от изригването от 18 Май.

9

Невада дел Руис, Колумбия - Въпреки,
че изригването на Невадо дел Риус
(или връх Руис) на 13 ноември 1985 г.
е относително слабо, калните потоци
причинени от топящи се лед и сняг водят до
смъртта на 23 000 човека и разрушаването на

град Армеро. Повечето от жителите биха
оцелели ако са били на по-високо място.
Изригването привлича вниманието към факта,
че расте броят на хората живеещи в опасна
близост до вулканите. По-силно изригване на
Руис през 1845 г. причинява смъртта на около
700 човека.
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Пинатубо, Филипините - Причина за смъртта на близо 800 човека, а около 100 000 остават без
дом. Изригването на Пинатубо
през юни 1991 г. е 10 пъти по-силно от това на
Сейнт Хелънс и е едно от най-силните през ХХ
век. Разпръсква облак от дим и пепел с височина повече от 19 мили (30.6 км). Евакуацията на
повече от 70 000 човека и самото вулканично
изригване са предавани по телевизиите по цял
свят, като по този начин разпростаняват (лошата) слава на Пинатубо.

Маунт Мазама/Крейтър Лейк
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Мишки летят в лаборатория
Учени са постигнали левитация на мишки използвайки магнитни полета.

Д

руги учени са успявали да накарат
живи жаби и скакалци да се носят
във въздуха, но изследването с мишки, които са биологично по-близки
до човека, може да помогне в изследванията
целящи противодействие на загубата на костно
вещество поради намалена за продължително
време гравитация, което се очаква при мисии в
дълбокия космос или по повърхността на други планети.
Учените работещи за НАСА са създали
устройство, което симулира променливи нива
на гравитацията. То се състои от свръхпроводящ магниг, който генерира поле, достатъчно
силно за да левитира водата вътре в животните, като темпертурата във вътрешността на
устройството е достатъчно висока, а самото
устройство е широко достатъчно голямо - 6.6
см, така, че малките същества могат да се носят комфортно във въздуха по време на екпериментите.
Дезориетирани
Първоначално изследователите левитирали млада мишка, на възраст само 3 седмици
и с тегло 10 грама. Тя изглеждала възбудена и

дезориентирана, опитаваща се да се задържи за
нещо.
„Тя риташе насам-натам и започна да се
върти, а без триене можеше да се върти все побързо и по-бързо и мислим, че това я дезориентира още повече“ казва Юанмин Лиу, физик от
Джет Пръпълшън Лаборатъри в Пасадина, Калифорния. Затова учените решили да приложат
не много силна упойка на следващата мишка,
която левитирали; тя изглеждала доволна от
летенето.
Физикът Да-Мин Жу от Университета
на Мисури, Канзас Сити направил пластмасова
клетка, в която се поставя мишката при левитация. Отгоре клетката е отворена за да се осигури достъп на въздух, за да може да се дават на
мишката храна и вода, както и за видеонаблюдение, а в дъното на клетката има малки дупчици за изхвърляне на отпадъците.
Понякога мишката рита стените на
клетката, като я кара да излезе от зоната за левитация, след което се връща и отново се понася във въздуха.
Изследователите могат да левитират
мишката с или без клетката, но „е по-лесно да
сложим мишката в клетката, когато я носим
към зоната за левитация“ обяснява Лиу. Освен
това ако искате да направите екперимент сравняващ поведението на мишката в и извън левитатора, то за да сравните резултатите ще искате

Мишка на три седмици с тегло 10 грама лети с помоща на магнитни полета, или само с
магнит (а) или без (б)
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да има доколкото е възможно същите условия
на живот.
Резултати
Тестовете показват, че мишките, дори
ако не са упоени, бързо се аклиматизират и
свикват с левитацията, когато са в клетката.
След три-четири часа мишките действат нормално, включително пият и се хранят. Изглежда, че силните магнитни полета нямат негативно въздействие върху тях в краткосрочен
аспект, а предишни изследвания са показали,
че при плъховете няма неблагоприятни ефекти
след прилагане на силни не-левитационни магнитни полета в продължение на 10 седмици .
„Опитваме се да разберем какво ще
бъде физиологическото въздействие  при продължителна микрогравитация, а също и какви

контрамерки могат да се вземат за защита на
астронавтите.“ казва Лиу. „Ако можем да допринесем за изследването на космоса от човека, ще бъдем много щастливи.“ Сега те кандидатстват за средства за извъряване на такива
изследвания с техния левитатор.
Изследователите са левитирали и водни
капки с размери до 5 см. Те считат, че симулаторът на променлива гравитация може да бъде
използван за иследване на поведението на течности при намалена гравитация, като например
топлообмена или поведението на мехурчетата.
Лиу, Жу и техните колеги описват в детайли своите открития на 6 септември в списание Advances in Space Research.
Автор: Чарлс Чой
Преведе: Тихомир Георгиев

Теорията на относителността под
въпрос
Астрофизик от САЩ обобщи данните за 2
милиона галактики

С

ветовната наука за пореден път
се оказа на прага на същинска
революция. Астрофизикът от
Корнуелския университет д-р Рейчъл
Бийн http://www.astro.cornell.edu/~rbean/
направи откритие, което поставя под въпрос
основни моменти от общата теория за
относителността относно пространственовремевия модел на Вселената. Съобщението
е на британския научен всекидневник New
Scientist.
Известно е, че светлината на отдалечените
звезди и галактики изпитва по пътя си през
Вселената влиянието на гравитационните
полета на масивните космически обекти,
като звезди или галактики. Траекторията й се
изкривява, следователно изображението им
достига до земята изкривено като през лупа.

Изследването на д-р Рейчъл Бийн се основава
на изучаването на тези „гравитационни
лупи”.  Според Айнщайновата теория,
действието на гравитацията се обяснява с
изкривяване на пространството и времето
под влиянието на масата на космическите
обекти. Представа за това изкривяване може
да се добие чрез наблюдение на траекторията
на светлината. В съответствие с общата
теория на относителността, коефициентът
на изкривяване на времето и пространството
следва да са еднакви.
Наблюдавайки повече от 2 милиона галактики
с помощта на най-новите телескопи,
вкл. „Хъбъл”, д-р Рейчъл Бийн е открила
явление, противоречащо на горното правило.
Според нея, в отрязъка отпреди между 10
и 11 милиарда години, коефициента на
изкривяване на времето е бил три пъти поголям от коефициента на изкривяване на
пространството.
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Според New Scientist, теорията на
относителността е потвърдена няколко пъти
в рамките обаче на една галактика, но досега
никога не е проверявана чрез гигантските
пространства на Вселената. Работата на д-р
Бийн е първата която обобщава данните от
движението на милиони галактики.
Засега експертите не се ангажират с мнение
обясняващо аномалията и може ли тя да се
съгласува с теорията на Айнщайн. Някои
смятат, че нарушението може да се дължи
на откритата през 1998 г.  „тъмна енергия”.
Смята се, че тази субстанция противостои
на силите на притеглянето и причинява
разширяването на вселената.

Самият Айнщайн е предсказал силите, които
не позволяват на Вселената да се свива.
Досега се смяташе, че тъмната енергия е
започнала да доминира приблизително преди
5-6 милиарда години. Но данните, получени  
чрез „Хъбъл” позволяват сега да се смята, че
тя е започнала да действа на Вселената порано.
Виж още:
•

Космически телескоп Хъбъл (Hubble Space
Telescope, HST)

•

Относителност

•

Теорията на относителността - обяснение

Теория на относителността.
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Психономия
Продължение от миналия брой.

Психоагнозия

П

сихоагнозия е термин образуван
от две думи – психо и агнозия. И
двете са с гръцки произход. Психо,
както бе отбелязано по-рано, е
производна на наименованието на богинята на
душата Психе, а думата агнозия е съставена
от частицата а, която се използва за означение
на липса (или отрицание), и думата гносис
– знание.   Така с термина психоагнозия се
назовава основното устойчиво разстройство,
което психичната система претендира да
притежава и с което тя изпълва психичната
действителност. Това разстройство се отнася
пряко до незавършеността на дадена (нейна)
активност и последващата я липса на (по)знание
за тази активност. Силата му е в разнообразието
от форми, които може да приема. Благодарение
на него тя засяга възприятието, а оттам и всички
последващи познавателни процеси.
От гледна точка на колективното начало,
наличието на това разстройство се смята за
нещо съвсем нормално. Като пръв представител
на това начало фамилната среда играе
съществена роля в създаването на условия за
неговото стабилно установяване в психиката
на подрастващия индивид. Допълнителни
трудности при ранното и точно разпознаване
на това разстройство създава и факта, че
прикриването му става все по-успешно с
физическото израстване на индивида. Така
лечението му обикновено се отлага за по-късен
етап от живота на индивида. Това обаче води
след себе си до повишение на степента на
емоционалната диспропорционалност както
сама по себе си, така и спрямо разума, и,
съответно, до появата на дисонанси в значимите
междуличностни отношения, а понякога дори
и в ежедневните такива.

На индивидуално ниво с този термин се
означава липсата на достатъчно добра
разпознаваемост, от страна на съзнанието
на индивида, на процесите, които протичат
между него и психичната среда, а те са
винаги двупосочни. При наличие на такова
разстройство индивидът показва отсъствие
на сетивни или неврологични аномалии, ала
предпочита да общува предимно в добре
позната му и незначима, или малко значима,
среда, извън която психоагнозията лесно може
да бъде открита. Извън тази среда се проявява
особена чувствителност към необходимостта
да се отговаря на въпроси, за които дадения
индивид не може да използва защитата на
готовите отговори (клишета), с които борави
по навик в обичайната си среда. Тъкмо поради
присъствието на тази специфичност наличието
на психоагнозията проличава най-добре в
употребата на езика. Най-характерното при
този синдром е, че речта ярко изобилства с
неточна употреба на понятия и с обилното
гримиране на приеманата и предаваната
информация, която в по-голямата си част се
отнася за психично незначими и отдалечени
от дадения индивид обекти. Въпреки това, при
един по-внимателен поглед върху нея (речта),
може да се породят немалко основания за
усъмняване не само в качеството й, както на
експресивната, така и на рецептивната, но също
и в удовлетворителността на нейния обем. В
същото време индивидът често претендира
за достатъчно нормално ниво на развитие
на стандартните си умения да борави чрез
езика със същността на човешкото познание
и, съответно, за важността и достоверността
на възприеманата и предлагана от него
информация. А тя, както казахме, е преди
всичко за далечни и  незначими за развитието
му обекти. Изключително полезна в такава
ситуация е повишената взискателност към
качеството на процеса на формиране на образи
и представи и към тяхното последващо трайно
опазване от обсебващото въздействие на
определени защитни механизми.

- http://nauka.bg -

59
58

психология

сп. “Българска Наука” брой 24

Психичен
консерватизъм и
психична промяна
За психична промяна в една психична система
може да се говори едва тогава, когато нещо в
структурата й се реализира по различен от
досегашния начин. Например, ако една връзка
между две единици отпадне и на нейно място
се създаде нова, а отношението между тях
и функционирането на системата като цяло
останат на същото ниво и със същото качество,
ще може да се каже, че това е имитация на
промяна. Но, ако вместо отпадналата връзка
не се създаде нова връзка, или се създаде
такава, която да демонстрира различно
качество на отношението и различно ниво на
това отношение, това би довело и до промяна
в структурата на системата. Тогава ние бихме
приели това за промяна, защото се отнася
към структурата. Тази промяна автоматично
ще доведе и до изменения в организацията.
Обратното обаче не е в сила. Затова може да
се каже, че психичният консерватизъм в една
система остава на приоритетно място докато
промените в психичната система се извършват
на ниво организация, които са на нивото на
формата, а не на същността.
Да разгледаме един пример. Имаме двама
пушачи. Единият пуши цигари А, а другият
пуши цигари В. Различните марки цигари са
въпрос на различна организация на една и съща
структура на психиката им. Но ако единият
реши от днес нататък да не пуши и съумее
да не замества цигарите с нещо друго, тогава
вече може да се каже, че е извършил промяна
в структурата на психиката си. Ако обаче реши
да спре да пуши, а прибегне към какъвто и да
било заместител на цигарите, той ще остане
на нивото на имитацията на структурната
промяна, т.е. на нивото на организацията,
където смяната на маската (формата) се приема
за истинска промяна на психичната структура.
Да разгледаме още един пример. Индивидът
Х е болен. Отива при лекар, който му изписва

лекарство. Индивидът Х започва да го приема.
След като лекарството свършва индивидът Х се
връща при лекаря и му казва, че не е излекуван
и че продължава да е болен и иска друго
лекарство. Ако лекарят му изпише ново, той
започва да приема него. После отново се връща
при лекаря и пак му казва, че още е болен и
иска пак да смени лекарството. Ако лекарят
се съгласи процесът върви гладко по този
сценарий. Ако лекарят откаже да съдейства за
поддържането на тези имитации на промяна
(изменения на нивото на организацията),
самият той може да бъде сменен. Смяната на
лекарството за кратко се превръща в смяна
на лекаря и след това сценарият се завърта
отначало със следващия лекар.
Разбира се, независимо от красноречието на
тези примери, ние не бива да забравяме или
пренебрегваме факта, че не всеки индивид
е готов и не всеки индивид желае да се
променя. Въпреки че промяната не е чужда на
психичното, има и индивиди, чиято психика е
всецяло отдадена на психичния консерватизъм.
Те са най-малко на брой и търсят призванието
си най-вече като се опитват да променят
другите. Това е стремеж към промяна чрез
психична революция. Тя обикновено се
налага без съгласието и одобрението на тези,
върху които бива наложена. Т.нар. психични
революционери са консервативно настроени
към промяната по отношение на самите себе
си и я разбират само тогава, когато се случва
в другите. Останалите, които са склонни да се
променят се разделят на два потока – едните се
стремят към промяна по посока на психичното
ограмотяване (еволюция), а другите се
стремят към промяна по посока на психичната
неграмотност (деволюция).
Тъй като психономията отстоява позицията,
че всеки индивид сам носи отговорност за
собствените си избори и има право сам да
избира към коя от двете основни тенденции
да принадлежи и към коя да проявява
предпочитания, онези, които са превъзмогнали
посредственото любопитство към себе
си, простиращо се до поредната смяна на
лекарството, на лекаря, на цигарите, въобще
на фасадата, и имат желание и готовност да
интегрират гледната й точка в живота си, могат
да се облагодетелстват в най-голяма степен от
нея.
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Как помага психономията

Основните понятия в психономията отразяват
виждането, че всичко, което е било в сетивата
оставя следи в индивидуалната памет. Тези
понятия са свързани с паметовите следи:
семантичните знания съдържат описание
на представата за отношенията между
неперсоналните факти; процедурните –
описание на представата за индивидуалните
умения за изява; дългосрочната памет е
неактивната работна среда, която съдържа
следи от всички преминали през сетивата
дразнения; краткосрочната памет е активната
работна среда, чийто обем и добра връзка с
дългосрочната памет определят количеството
знания, с които може да се оперира по дадена
тема. Поради това психономията е ориентирана
към създаване на възможно най-благоприятни
условия за установяване на такава добра връзка
между семантичните и процедурните знания
и между краткосрочната и дългосрочната
памет, която да благоприятства изявата на
уникалността на всеки индивид. Създавайки
тези условия, тя отвежда своя клиент до неговата
единствена и неповторима съкровеност.
Едни от главните въпроси, на които всеки
индивид получава възможност да получи
отговор в психономията са:
1.
Как подбирам коя информация и кои
емоции да достигнат до съзнанието ми?
2.
Как избирам да постъпвам точно по
начина, по който го правя?
3.
Как в йерархията на ценностите ми едно
нещо получава по-високо място от друго?
Тъй като, според гледната точка на
психономията, проблемите на хората в голямата
си част идват от това, че вместо да превръщат
информацията, намираща се в сетивата им, в
познание, те превръщат емоциите си, свързани
с нея, в чувства, съзнанието им остава
частично изолирано и те не се възползват от
пълнотата на неговите възможности. Чрез
разкриването на отговорите на тези и други
въпроси психономията помага на индивида
или да направи от информацията познание,
или поне да я символизира. Задачата, която
психономията си поставя, за да осъществи
целта си, е да направи така, че чрез (пре)
откриване на основните закони на психичното
индивидът да разбере конкретното им влияние
върху самия него. По този начин се гарантира

успешното преодоляване на ограничението на
частичността на възприятието. При този процес
неизбежно се предизвиква освобождаване
от емоционалните примеси, които засенчват
определени области от информационната
истинност. Така възприятието се олекотява
и, когато е необходимо, се доизгражда
в необходимата степен. Това позволява
повишаване на способността за превключване  
на вниманието, което пък допълнително
обогатява
взаимодействието
между
краткосрочната и дългосрочната памет като
му придава по-голяма пълнота и прецизност.
В резултат на всичко това по естествен начин
се активират възможностите на индивида
за по-добро реализиране на потенциала на
съзнанието му и се актуализират собствените
му мотиви и намерения, което подобрява
възможностите за реализацията им в
максимална степен и, съответно, обезпечава
усещането за пълноценност на индивида.
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16 юни, 1969, Изстрелването: Символ на
човешкото величие

О

ткъс от „Аполо 11”, Обективистът, Септември, 1969
„Независимо с какви дискомфорти и разноски трябва да се
справиш, за да дойдеш тук” казва гид на
НАСА на група гости като заключение
на обиколката на  космическия център на
нос Кенеди, 15 юни, 1969. „ утре сутрин
ще има седем минути, които ще ви накарат да осъзнаете, че си е заслужавало.”
Така и беше.
Изстрелването започна с голямо петно
ярък, жълто-оранжев пламък, разпръскващ се във всички страни изпод основата
на ракетата. Изглеждаше като обикновен
огън и аз мигновено почувствах силно
безпокойство, като че ли това беше горяща сграда. В следващия момент пламъкът и ракетата бяха скрити от такова
помитане на тъмно червен огън, че безпокойството  изчезна: това беше част от
едно такова необикновено преживяване,
че не би могло да се сравни с каквото и
да било друго. Тъмно червеният огън се
раздвои в гигантски крила, сякаш пожарен кран изстрелваше потоци огън нагоре, директно срещу зенита – и между двете
крила, срещу тъмното като в рог небе, ракетата се издигна бавно, толкова бавно, че сякаш
висеше застинала във въздуха, светъл цилиндър, със заслепяваща елипса от бяла светлина
в основата, като преобърната свещ, чийто пламък е насочен към земята. Тогава осъзнах, че
всичко това се случва в пълно мълчание, тъй
като чух крясъците на птиците, които обезумели се изстрелват далеч от пламъците. Ракетата
се извисяваше все по-бързо, леко накланяйки
се, а изопнатият й бял пламък оставяше тънка
спирала от синкав пушек зад нея. Тя се беше
издигнала в синевата, а тъмно червеният огън
се беше превърнал в огромни талази от кафяв
пушек, когато звукът ни достигна: беше дълъг,
яростен удар, не ехтящ звук, а именно удрящ,
стържещ звук, като че ли Космосът се сцепваше. Но пък изглеждаше неуместен и малова-

жен, защото беше звук от миналото и ракетата
вече отдавна безопасно ускоряваше надалеч от
обхвата му – въпреки че беше странно да осъзнаеш, че са минали едва няколко секунди.
Осъзнах, че неволно махам на ракетата. Чух
ръкопляскащи хора и се присъединих към тях,
проумявайки общия ни мотив; беше невъзможно да наблюдаваш пасивно, човек трябваше
да изрази с някакви физически действия чувството, не триумф, а нещо повече: усещането,
че незатулената линия на движение на този бял
предмет беше единственото нещо, имащо значение във Вселената.
Това, което видяхме, в неприкритата му същност – но в реалността, а не в творба на изкуството – беше конкретизираната абстракция на
човешкото величие.
Фундаменталната значимост на триумфът на
Аполо 11 е не политическа; тя е философска;
по-конкретно, морално-епистемологическа.
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Смисълът на гледката се състоеше във факта,
че когато тези тъмно червени криле бяха разтворени, човекът разбра, че не наблюдаваше
обикновено явление, а катаклизъм, който ако
беше отприщен от природата, щеше да заличи
човешкото съществуване – разбра също и, че
този катаклизъм беше планиран, пуснат и контролиран от човека, че тази невъобразима мощ
бе контролирана от неговата сила, покорно служейки на неговите цели, пробивайки път на деликатно издигащ се „занаят”. Човек разбра, че
този спектакъл не е плод на някаква бездушна
природа, като например aurora borealis, на случайност или на късмет, но че е непогрешимо
човешки – с човек като синоним на величественост; че една цел и продължителните, непрекъснати и дисциплинирани усилия са довели
до постигането на тази серия от моменти; и че
човек успява, успява, успява! За пръв път, макар и за седем минути, най-лошото което виделите го можеха да почувстват бе не „Колко
малък е човекът на фона на Гранд Каньон!”,
а „Колко велик е човекът и колко безопасна е
природата, когато бъде овладяна!”
Че сме видели демонстрация на най-доброто от
човека, това никой не можеше да отрече – това
беше и причината за привлекателността на събитието и за зашеметеността и вцепенеността,
в която ни остави. И никой не можеше да оспори, че сме видели постижение на човека, съответстващо на капацитета му като рационално
същество – постижение на разума, на логиката,
на математиката, на тоталното посвещаване на
абсолютизма на реалността.
Усещането за безсилие е лайтмотив в живота
на повечето хора, особено днес – безсилието
пред неизразими копнежи и липсата на познание относно начините на постигането им. В
перспективата на рушащия се свят Аполо 11
прокарва историята на една дръзка цел, нейното изпълнение, нейния триумф и метода за постигането й – историята за и демонстрацията на
върховния човешки потенциал.

хуманитаристика

Очаквайте:
Нова
рубрика!
Рецензии и
препоръчване
на научни и
научнопопулярни
книги излизащи в
българския пазар.

От Айн Ранд
Преведе: Мария Стойчева
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ТРЕТА НАГРАДА В КОНКУРСА
НА БГ НАУКА
Двигател с пневматично
задвижване

Д

вигателят е машина, която преобразува даден вид
енергия (топлинна, електрическа, водна, вятърна
и др.) в механична работа. В зависимост от вида на енергията, която
се преобразува в механична работа,
двигателите биват топлинни, електрически, водни, вятърни и др.
Двигателите, които преобразуват
топлинната енергия в механична работа, се наричат топлинни. Те биват
с вътрешно и с външно горене. Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са
тези, при които горивото изгаря вътре
в цилиндрите.
Двигателите с вътрешно горене се
подразделят както следва:
•
според мястото на смесообразуването и начина на възпламеняването на сместа- на бензинови (
горивната смес се образува вън от
цилиндрите на двигателя) и дизелови (горивната смес се образува в самите цилиндри);
•
според работния процес на двигателя- на четиритактови (работният
процес се извършва в четири такта) и
двутактови (работният процес се извършва в два такта);
•
според вида на употребяваното
гориво- на двигатели за течни горива

(бензинови и дизелови) и двигатели
за въздухообразни горива (газгенераторни и газобалонни);
•
според броя на цилиндритедвуцилиндрови, трицилиндрови, четирицилиндрови и т.н.
Работният цикъл при четиритактовите двигатели се извършва за четири хода на буталото, при което се извършват следните четири такта:първи
такт- всмукване, втори такт- сгъстяване, трети такт-разширение (работа)
и четвърти такт-изпускане. При това
коляновият вал прави два пълни оборота.
За съжаление двигателите с вътрешно горене оказват отрицателно влияние върху околната среда. Отработилите газове, изхвърляни от тях в
атмосферата, съдържат редица токсични компоненти, най- вредни от
които са:
1.Въглероден оксид СО, получен при
непълното изгаряне на въглерода.
Това е най- опасната и най -отровна
компонента на газовете.
2.Различни неизгорели или частично
изгорели въглеводороди. Имат остър
мирис и дразнят очите и носа.
3.Азотни окиси NO и NO2, означени
общо като NOх. Поразяват главно дихателните пътища.
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4.Олово (Pb)- постъпва в бензиновите
двигатели при употреба на етилизиран бензин, а излиза под формата на
летливи съединения, които са силно
отровни. Оловото притежава акумулативна способност постепенно да се
натрупва в човешкия организъм, причинявайки отравяне.
Други вредни влияния на ДВГ са
издаваният шум, замърсяването на
почвата протичане на масла, горива
и др.
Моето предложение е като се направят малко конструктивни промени на двигателя с вътрешно горене,
той да стане двигател с пневматично
задвижване(ДПЗ). От самото име на
двигателя става ясно, че той няма да
работи с гориво, а с въздух от околната среда.Основната разлика между ДПЗ и ДВГ е тази, че при ДПЗ има
пневматична система (уредба) за
задвижване и няма горивна урдба
(от нея остава само карбуратора или
инжкционната система). Другата разлика е в работният такт. При ДВГ гориво- въздушната смес се запалва от
запалителната свещ и по този начин
се получава енергията, необходима
за извършване на работата. При ДПЗ
работата се извършва за сметка на
пневматичното впръскване( нарочно
казвам пневматично впръскване за
да се прави разлика от впръскването
прпи дизеловите двигатели и впръскването от инжекционите). Пневматичната система за задвижване се състои
от следните части: компресор-служи
да нагнети атмосферния въздух във
въздушните резервоари( бутилки).
Компресорът не се отличава от ком-

пресорите, употребявани в спирачните уредби на тежкотоварните автомобили; въздушни резервоари- служат
за съхранение на въздуха и нагнетяването му в тях. Не се отличават от
тези използвани в спирачните системи на тежкотоварните автомобили.
Броят им се определя от формулата
Z/2, където Z е броят на цилиндрите
на двигателя; въздухопроводи; клапан-въздухопровод или за кратко КВ
клапан; предпазни клапани.
Работен цикъл на двигателят с
пневматично задвижване:
Първи такт- всмукване: буталото слиза надолу и засмуква въздух през въздушния филтър и карбуратора. Отворен е всмукателният клапан.
Втори такт- сгъстяване: всмукателният и изпускателният клапан са затворени. Буталото се движи нагоре към
ГМТ. По този начин засмуканият въздух се сгъстява и при определо налягане преди ГМТ налягането на въздуха става достатъчно за отваряне на
КВ- клапана. Когато КВ- клапанът се
отвори, сгъстеният в бутилките въздух нахлува с висока скорост и сила и
кара буталото към ДМТ. Това е работният такт.
Четвърти такт- изпускане: когато буталото е на определено разстояние
от ДМТ се отваря изпускателният клапан. Буталото след като стигне ДМТ се
изкачва нагоре към ГМТ и изтласква(
изхвърля въздуха). След това всичко
се повтаря.
Защо броят на бутилките се определя
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по формулата Z/2? Защото една бутилка обслужва цилиндрите, които се
движат в една посока(например 1 и 4
на фигурата).
Недостатъци на двигателя:
-не много висок КПД
-увеличени помпени загуби заради
компресора
-по- високо работно налягане
Предимства на двигателя:
-екологично чист
-не използва гориво- спестяват се

разходи и петролни запаси
-няма нужда от катализатор- спестяват се разходи и поддръжка
-липса на запалителна уредба- спестява разходи и поддръжка
Дарин Делчев Белев
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В

САЩ на едно от първите изложения
за оръжия (през 1987 г.) тази германска компания представя първия свой
винтов пистолет с билтов затвор на
ръчен Exemplar. Допреди 20 години фирмата бе
известна със своите превъзходни малокалибрени винтовки и карабини.
Пистолетът на тази компания се счита за един
от най-точните в света далекобойни пистолети,
въпреки, че не е много известен в западна евро.
Като причина за това се счита забраната за лов
с пистолети в Европа, това в САЩ не е проблем и там е заслужено известен.
Пистолетът Exemplar е пуснат с .22.LR, като на
оръжейното изложение през 1988 г. е показан
с калибър .22.Hornet, след една година показват и с калибър .22.Remington, но не след дълго
този калибър отпада от каталога на фирмата.И
двата калибъра патрони с централен капсул -  
.22.Hornet и .22.Remington са от класа Varmint.
Много точни калибри - .22.Hornet – при стрелба до 100 м и .22.Remington – до 200 м

•
Exmplar XIV,  с калибър .22 LR с допълнително удължена на 365 mm цев при обща
дължина на пистолета 587 mm

•
Exemplar Standart, с калибър   . 22LR с
миктометричен мерник;

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

•
Exemplar Hornet, с калибър .22 без мерни прибори, но с приспособление за поставяне
на оптичен мерник;

•
Exemplar Kurz с калибър .22 LR, дължина на цевта 176 mm и обща дължина на пистолета 405 mm
(няма снимка)

Anschutz Exemplar

Калибър –  .22 Hornet, .222 Remington - .22LR
Действие на спусъка – пистолетът е с балтов
затвор
Вместимост на пълнителя -   5   патрона (.22
Hornet/.22LR)
3 патрона (.222 Remington)
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –1980 g
Дължина – 485 mm
Височина – 177 mm
Дължина на цевта – 250 mm
Задръжка на спусъка – има
Мерни прибори – мерник за стрелба по мишени
Дължина на мерната линия – 390 mm
Външен предпазител – пересто предпазително
лостче на задната част на затворния болт, предпазително лостче на затворния болк
Вътрешни предпазители – индикатор за патрон
в цевта, подава се от задната част на затворния
болт
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ОСОБЕНОСТИ:
•
Затворна задръжка  – няма
•
Ключалка на пълнителя  – отдолу пред
спусковата скоба
•
Материал на изработка - стомана
•
Крайна обработка – оксидация
•
Чирени на ръкохватката – орехово дърво
Вид предназначение:
•
•

За стрелба по мишени
За стрелба по силуети

Arminius HW – 9ST

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .22 LR
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –1020 g
Дължина – 290 mm
Височина – 146 mm
Дължина на цевта – 152 mm (при цев 6”)
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируем
Дължина на мерната линия – 183 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – блокираща тяга, барабанът се блокира при взвеждане на ударното
чукче
ОСОБЕНОСТИ:
•
Барабанана задръжка – на лявата страна
на ложата
•
Материал на изработка  – стомана (накладката на цевта от сплав)
•
Крайна обработка – оксидация
•
Чирени на ръкохватката –при състезателните револвери – специална изработка
Вид предназначение:
•
•

За стрелба по мишени
За стрелба по силуети

Револвери Arminius
Германската компания Weihrauch произвежда оръжия от 1899 г. Първо в град Цела – Мелис, област Тюрингия, а от 1948 година в град
Мелрихщадт.   Weihrauch както известните
пневматични пушки Weihrauch HW произвежда и револвери с марката Arminius.
Най-известният револвер е Arminius HW – 9ST;
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Arminius HW357 Target

Arminius HW38 (2 1/2/ ”)

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –935 g
Дължина – 286 mm
Дължина на цевта – 6 инча
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми само за състезателните револвери за стрелба по мишени
Дължина на мерната линия – 202 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – предавателна тяга,
барабанът се блокира при взвеждане на удърното чукче

Калибър –  .38 Special
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –725 g
Дължина – 192 mm
Дължина на цевта – 63 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани; на HW38T - регилируеми
Дължина на мерната линия – 114 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – предавателна тяга,
барабанът се блокира при взвеждане на удърното чукче

ОСОБЕНОСТИ:

ОСОБЕНОСТИ:

•
Барабанана задръжка – на лявата страна
на ложата
•
Материал на изработка  – стомана
•
Крайна обработка – оксидация или хромиране
•
Чирени на ръкохватката – дърво, на състезателните модели за стрелба по мишени
–
Черен полимерен материал

•
Барабанана задръжка – на лявата страна
на ложата
•
Материал на изработка  – цевта и барабанът от стомана, ложата от сплав
•
Крайна обработка – оксидация или хромово покритие
•
Чирени на ръкохватката – дърво или
синтетичен материал

Вид предназначение:
•
•
•

За стрелба по мишени
За хазартна стрелба
За стрелба по силуети

Вид предназначение:
•
За стрелба по мишени
•
Хазартна стрелба
•
За стрелба по силуети
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Arminius HW38 (4 ”)

Arminius HW – 7S

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър –  .38 Special
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса – 815 g
Дължина – 235 mm
Дължина на цевта – 102 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани; на HW38T - регилируеми
Дължина на мерната линия – 152 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – предавателна тяга,
барабанът се блокира при взвеждане на удърното чукче

Калибър –  .22 LR
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –865 g
Дължина – 265 mm
Височина – 146 mm
Дължина на цевта – 152 mm (при цев 6”)
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – перест регулируем лост на
мерника съобразно посоката на вятъра
Дължина на мерната линия – 195 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – предавателна тяга,
барабанът се блокира при взвеждане на удърното чукче

ОСОБЕНОСТИ:
•
Барабанана задръжка – на лявата страна
на ложата
•
Материал на изработка  – цевта и барабанът от стомана, ложата от сплав
•
Крайна обработка – оксидация или хромово покритие
•
Чирени на ръкохватката – дърво или
синтетичен материал
Вид предназначение:
•
Служебни пистолети и револвери
•
За бойна спортна стрелба „паркур”
•
За стрелба по мишени

ОСОБЕНОСТИ:
•
Барабанана задръжка – на лявата страна
•
Материал на изработка  – цевта и бабаранът от стомана, ложата от сплав
•
Крайна обработка – оксидация
•
Чирени на ръкохватката – дървени при
състезателните модели
Вид предназначение:
•
•

За стрелба по мишени
За стрелба по силуети
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Калибър –  .38 Special, .357 Magnum
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона
Затворен механизъм  - задната част на барабанната ос
Маса –900 g
Дължина – 220 mm
Дължина на цевта – 102 mm (при цев 6”)
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 135 mm
Външен предпазител – няма
Вътрешни предпазители – предавателна тяга,
барабанът се блокира при взвеждане на удърното чукче
ОСОБЕНОСТИ:
•
Барабанана задръжка – на лявата страна
на ложата
•
Материал на изработка  – стомана
•
Крайна обработка – оксидация
•
Чирени на ръкохватката – синтетичен
материал или дърво за револвер боен тип
Вид предназначение:
Служебни пистолети и револвери
За бойна спортна стрелба „паркур”

Други материали от форума

• Авиация

• Военен флот
• Подводници
• БРОНИРАНИТЕ МАШИНИ НА
БЪЛГАРИЯ
• Българската артилерия

• Японски военен хеликоптер Kawasaki “Нинджа”
• Модулна тактическа бронирана
система на вериги и колела

• Италианска добра бойна техника
от II-рата Световна война
• Т72, на живо

W
W
W

•
•

Връзки:

W
W
W

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Източник: http://armyreco.ifrance.com/europe/
allemagne/armes/arminius/arminius_pistolet_
allemagne_description.htm

W
W
W

Arminius Windicator

• ЗАЗ-мотърс, а кажете, че не е
военна техника
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НАУЧЕН
КОМЕНТАР
Твоите коментари
Твоите теми
Избрано от повече от 70 000 поста
и
над 5 000 автора.

Твоето мнение също може да е тук!
Регистрирай се във форума и пиши за това което обичаш.
http://nauka.bg/forum/index.php

admin@nauka.bg
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БГ Наука - Форум > История > Българска История > Средновековна
история

Тема: Средновековно Търново - храмовете

Потребител: Galahad
Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7996

П

редставата за един средновековен
европейски град едва ли ще е пълна
без черковните сгради. Тъй че в поредицата от теми за Търново беше
логично да се появи и за столичните храмове
на ВБЦ.

За разлика от периода на ПБЦ, през който са
строени монументални църквни сгради като
архиепископската базилика в Плиска, Кръглата църква в Преслав и др., то храмовите сгради от времето на ВБЦ са с доста по-скромни
размери. От една страна това се дължи на намалялата икономическа и политическа мощ на
владетелите и болярите. За по-малките размери допринасят и някои религиозни течения,
като това на исихистите, които наблягат на
усамотението и съзерцанието. Навярно друга
причина е нарастналият брой черковни сгради
- макар средновековния Търново все още да не
е напълно проучен, той е имал над 30 черкви.
Четвърта причина е, че селищата се изграждат
приоритетно на природно-укрепени места, при
което теренът ограничавал възможността за
монументални сгради.
Между различните класификации на столичните храмове (по периоди, по местонахождение в
градските квартали, по архитектурни особености и т.н.) ще започна с една, която е свързана с
информацията, с която разполагаме за тях.
В първата група са черквите, които са точно установени като местонахождение и са известни
от средновековните източници. В тази група са
патриаршеския храм „Св. Възнесение“, дворцовия храм „Св. Параскева“, Великата лавра
„Св. 40 мъченици“, митрополитския храм „Св.
Петър и Павел“ и черквата „Св. Димитър“. В
тази група може да поставим и манастирът
„Св. Богородица Темнишка“, макар да не е съвсем ясно дали няма връзка между названието

„Темнишка“ и царската резиденция в Сергевци, където е издадена една от грамотите на цар
Иван Александър.
Във втората група са черквите, които са съществували през средновековието и е известно тяхното название, но за тях няма данни в
средновековните извори. Като такава може да
посочим черквата „Свети Георги“ в Асеновата
махала. Към тази група може да се причисли
и една черковна сграда намираща се в съседство със черквата „Свети Петър и Павел“, на
която преданието приписва името „Св. Иван
Рилски“.
Третата група са черквите, за които имаме сведения, но е трудно да бъдат установени измегду
останлите черковни руини. В тази група са две
от черквите на Трапезица: „Св. Апостоли“ и
„Св. Иван Рилски“.
Четвъртата, най-голяма група са откритите при
разкопки черковни сгради, за които нямаме изворови данни.
Ще започна с най-лесното, т.е. първата група,
тъй като за нея има доста линкове и снимки в
нета. Останалото ще се допълва, ама по-бавно,
защото информацията е по-малко.
Започвам със черквата „Св. Димитър“ в Асенова махала по случай днешният й храмов празник и като поздрав за всички именици:
„Св. Димитър Солунски“
„Св. Димитър“ на сайта на град В. Търново
Статията на Уикипедия за черквата „Св.Димитър“
Статията за „Св. Димитър“ на сайта на РИМ-В.
Търново
Старата митрополитска черква „Свети Петър и
Павел“
„Св. Петър и Павел“ на сайта на Търново
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Статията на РИМ-В. Търново за „Св. Петър и
Павел“
Статията в Уикипедия за старата митрополия
Статията на сайта Правослевие-БГ за „Св. Петър и Павел“

тук и името и), изпъстрено с тъмни ромбоидни

Офиц. сайт на Великата лавра „Св. 40 мъченици“
„Св. 40 мъченици“ на сайта на Велико Търново
Великата лавра в Уикипедия
Статията за Великата лавра на Православие.рг

Свети Димитър

Потребител: Thorn
--Малко и мой личен принос:

Свети Георги
Фреските и са великолепни.

„Св. Георги“ на сайта на Велико Търново
„СВ. Георги“ на сайта на РИМ-В. Търново
„СВ. Георги“ - статията в Уикипедия
шарки. Има голяма вариация в цвета - от почти

БГ Наука - Форум > Естествени науки > Биология > Зоология

Тема: Българските влечуги, Влечугите в България,
не познати и чудни ...

Потребител: goshawk
Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

К

или напълно черни екземпляри до светло
сиво. Много е характерно рогчето на върха на
муцуната,макар, че при някои индивиди може
и да липсва.

Пепелянка /Vipera ammodytes/,
може би, най - опасната европейска змия, заради
изключително дългите си зъби (за Европа).
Достига до към 70 - 80 см (рядко около 100 см).
Има характерно оцветяване - сивкаво тяло (от

В България е се среща повсеместно, като се
изкачва до към 1500 м.н.в. в планините. От
описаните 4 подвида, 2 се срещат и сега у
нас. Това са V. a. ammodytes в Северозападна
България и V. a. meridionalis в останалата част
на страната. Основната разлика е оцветяването
на долната част на тялото. Смятало се е, че
подвидът V. a. montadonii, също се е срещал
в България, но това не се потвърждава от
направените проучвания.
Пепелянката предпочита открити, каменисти,
припечни места, обрасли с висока тревиста
растителност,
папрати,
храсталаци
и
обикновено с достатъчно подземни дупки за
укрития.
Пепелянката е активна предимно през деня, в
низините и при топло време - също и нощем.
Храни се главно с дребни бозайници и птици,

олко пъти сте виждали змия и колко
пъти ви е минавало, през ума да я
„утепате“ с тоягата?
Колко от вас познават всички
български влечуги, знаете ли как те реагират
на човешкото присъствие или защо някой е бил
ухапан, от „преследваща“ го змия?
Затова реши да направя една такава темичка в
която да се опитам да ви запозная с българското
хепретологично разнообразие; както и някой друг интересен факт около него.
Дано да ви е интересна.
И така, да започна с отровните български змии
и постепенно ще поствам по малко инфо за
всички Влечуги /Reptilia/ в България. Разбира
се тема е отворена за всеки, който има желание
да постне инфо.
Започваме с най - познатата:
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по-младите екземпляри - с гущери.Понякога
яде и змии, включително други пепелянки.
Прекарва 2 до 6 месеца в зимен сън.
Като цяло е доста “мързелива” и рядко хапе
без причина. Предпочита да избяга, при
възможност. Когато я стреснете реагира
различно - остава неподвижна или съска и бяга
или в редки случаи, направо хапе.
Пепелянката е яйцеживородна, което показва,
че не снася яйца, а те се развиват в тялото на
майката и направо раждат малките. Те са найчесто 4 - 8.
Отровата на пепелянките е сравнително
токсична, но се променя с времето и при
различните популации. Тя има както
протеолитични,
така
и
невротоксични
компоненти, като съдържа и хемотоксини с
кръвосъсирващи свойства, подобни и също
толкова силни, колкото тези в отровата на
гърмящите змии. Симптомите при ухапване
могат да настъпят незабавно - болка, подуване
и обезцветяване, понякога замайване и
изтръпване. Хората, както и мишките и

Научен Коментар

птиците, реагират бързо на отровата на
пепелянката. Гущерите са по-слабо засегнати,
а земноводните дори могат да оцелеят след
ухапване. Някои змии, като медянките и
водните змии, изглежда са нечувствителни към
нея.
Дори без антидот симптомите отшумяват
са няколко дни. Може да е опасна за деца и
възрастни хора с лошо здраве.
Отровата и се използва за производството
на противоотрова за ухапвания от други
европейски отровни змии.
Пепелянката е защитена с Приложение II на
Бернската конвенция.

В темата: Българските влечуги ще
намерите много от видовете, които
се срещат в България.
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440
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БГ Наука - Форум > Естествени науки > Биология > Зоология

Тема: Птиците в България

Потребител:fixxxsers
Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7344

С

писък на птиците, установени в България
Български национален комитет по
редките видове (BUNARCO)) Предлаганият списък съдържа научните, българските и английските имена на птиците, установени в България. Направен е критичен преглед на
всички видове, наблюдавани на територията на
страната в периода 1880 г. – 31 декември 2008 г.
Националният списък включва 409 вида, установени със сигур- ност у нас: категория А – 406,
категория В – 2 и категория С – 1 вид. Допълнително, като възможно избягали от колекции
(категория D), са включени 2 и в категория Е,
избягали от колекции – 6 вида. Видовете от категориите D и Е не се включват в националния
списък на птиците. Поради различни причини
не са приети и не се включват в списъка 27 вида,
съобщавани за страната. Представена е информация за съвременния статус на всеки вид. От
1880 г. досега, от категориите А-С в страната
са установени като гнездящи 266 вида, но само
240 съставляват съвременната гнездова орнитофауна; 20 са нередовно гнездящите, а за 6
редовно мътили в миналото видове, гнездене
след 1990 г. не е установено. В това отношение
информацията за други 5 вида не е достатъчно
надеждна. Редовните извънгнездови посетители или транзитни мигранти са 72 вида. Случайните посетители (вагранти)
са също 72 вида. Използвана е съвременната систематика на групата и последните промени в право- писа на
някои латински имена.

Малък гмурец (Tachibaptus ruficollis) [ДТ
27 см.] Най малкият наш гмурец. През
размножителният период птиците са с
шоколадово-кафява гуша и жълто-зеленикава
кожна гънка около около клюна. Обитава
различни по големина сладководни блата,
обрасли с водна растителност. Храна - дребни
рибки, земноводни, водни насекоми.

Голям или обикновен корморан - Phalacrocorax carbo (ДР 90 см) Най-едрият от трите вида
корморани, които се срещат в България. Обитава
морски крайбрежия и вътрешни водоеми.
Прелетен вид, но у нас остава да зимува край
рибарници и по Дунав. Изключително рибояден
вид. Гнезди по върбите на дунавските острово.
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БГ Наука - Форум > Естествени науки > Биология > Зоология

Тема: Американски костенурки се препичат в
Софийския парк

Потребител: К.ГЕРБОВ
Линк: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6841

Почнаха да избиват костенурките!
Който има намерение да види костенурките
в Южния парк ще трябва да побърза. Защото
почнаха да ги убиват!
Костенурката, която видях тази сутрин, е убита с камък (едва ли е с чук). Не ми изглежда
действието да е на някои малчугани-пакостници, които отвреме-навреме се навъртат и
дразнят животните. Преди няколко дена, изглеждащи ми на запознати с въпроса младежи,
коментираха, че червенобузите костенурки изяждали малките на нашите блатни костенурки.
Не съм компетентен по случая, но съм смутен
и не знам такова действие трябва ли да се
оценява като правилно. Това, че костенурката
бе сложена там, където минават много хора,
ми се вижда преднамерено действие.

Потребител: goshawk
Съдействие в случия може да окаже
единствено РИОСВ - София. Те са
институцията натоварена с решаването
на подобни проблеми. Адреса или поне това
което успях да намеря е: София; бул. Цар
Борис III, 136 или да се изрови необходимото
инфо от тук.
Подава се сигнал по телефона, за по - сигурно
и в писмена форма и постоянно се пита
за становище, отговор или за действия
предприети по поставения проблем! Важно
е постоянно да им се “досажда” иначе не
вършат работа.
Друг вариант за който се сещам е да се
говори с директора на Софийския зоопарк
и да изловим костенурките и просто
да ги пренесем в зоопарка! Това отнема
малко рвеме за организация, подготовка за
хващането и преноса на костенурките до
зоопарка. Във всеки случай ще е доста по ефективно и бързо от колкото да го свършат
от РИОСВ!
Ако “измъдря” нещо по - смислено и
оптимално пак ще пиша!

Потебител: fixxxsers
Възмутен съм! Не може да се постъпва
така вандалски! Ако трябва да се излови
популацията им и да се настани на
подходящо място, дори ако трябва да им се
изгради изкуствено езерце или нещо такова.
Благодаря Гербов за хубавата тема и
поддържането и. Идва ми една идея - ще
трябва да алармираме компетентни органи,
които да се погрижат за тези костенурки.
Надявам се да бъдем полезни!
Темата става важна.
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