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Наука
Брой 35 Март 2011

ВИДЕО КОНКУРС

 Н
АУ Ч И 

 ПОВЕЧЕ !

СТАРТИРА
“КОСМИЧЕСКИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
11 март - Вход Свободен.

http://VIDEO.NAUKA.BG
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Имаме честта да Ви поканим да 
присъствате на откриването на Програма 
„Космически предизвикателства 2011“. 
Ще се радваме на Вашето присъствие. 

Сред поканените гости са специалисти 
от космическия сектор, представители на 
българската космическа програма и други 

официални гости.

Откриването ще се проведе на 11-ти Mарт 
2011г. в Аулата за Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ от 18:00 часа – 

ВХОД СВОБОДЕН

http://spaceedu.net
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DONATE
помогни на БГ Наука
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(Не)обикновените животни 

Чавдар Черников

Издателство: Българска Наука
ISBN: 978-954-92613-1-8

(Не)обикновените животни... Би било 
вярно да се каже, че животните и вза-
имоотношенията между тях описани 
в книгата са необикновени и уникал-
ни, но все пак мисля, че скобите са на 
място, защото всичко, което се случ-
ва в живата природа е просто част 
от живота на планетата Земя. Чита-
телят ще се срещне със скорпиони, 
отровни жаби, охлюви и октоподи, 
дори отровни птици, ще се запознае 
с малко познатите страни на пара-
зитизма, любовното поведение и 
канибализма в животинското цар-
ство.

Книжарници Пингвините в твоя град
» Благоевград » Бургас » Варна » Велико Търново » Видин » Габрово » Горна 
Оряховица » Казанлък » Козлодуй » Кюстендил » Лом » Монтана » Плевен » 
Пловдив » Разград » Русе » Свищов » Сливен » Смолян » София » Стара Загора » 

Хасково

Търсете книгата по книжарниците на веригата 
‘Пингвините’ в цялата страна.
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10  НАУКА  
- “Българска Наука” и “Циоковски” заедно в 
Ирландия!
- 2011 г. е обявена за година на образованието 
в Канада
- Франция влага 260 000 000 евро в своята на-
учноизследователска инфраструктура 
- Дигиталният свят нараства все по-бързо
- Топ астронавт от НАСА идва в България

25 МЕДИЦИНА
- Децата, които употребяват енергийни на-
питки, рискуват да влошат своето здраве
- Алкохолът в умерени дози има благотворно 
влияние върху организма, но приемът на ал-
кохол може да има и нежелани отрицателни 
ефекти  
- Ще има ли ранен ДНК тест, откриващ рак 
на дебелото черво?
- Учени създадоха нановаксина срещу HIV и 
малария
- Все повече бионични ръце заместват ампу-
тирани крайници
- Болните от артрит са добри метеоролози, 
но – на каква цена? 
- Разгадаването на тайните на мечешкия 
зимен сън може да доведе до изобретяване на 
нови медицински терапии 
- Правителството на САЩ разкри скандал-
ни медицински експерименти от близкото 
минало 

47  БИОЛОГИЯ
- Костенурките след Креда - Терциер пери-
ода. 
- Колко би струвало да се идентифицират 
всички животински видове, обитаващи пла-
нетата 
- Скулптор излага свои статуи в подножие-
то на подводен коралов риф  
- Влечугите в България
- Птиците в България
- Фосили на конски зъби потвърждават по-
словицата „Ти си това, което ядеш.“ 
- Геномът на рапичната гъба е декодиран

68  ЗЕМЯ
- Китай обяви своите планове за енергоспес-
тяване  
- 20 нвероятни крепускуларни лъчи

82 ИСТОРИЯ 
- Римският календар 
- Последните дни на аварския каганат
- Нови археологически находки доказват кул-
турното разнообразие на ранните заселници 
на Америка  
- Писмеността на маите е декодирана

102 АСТРОНОМИЯ 
-- Необходима е актуализация на концепци-
ята за „обитаемата зона“, в която има ек-
зопланети  
- Мисия на НАСА ще бъде в опасна близост 
до орбитата на планетата Меркурий 
- Открита е извънземна бактерия на мете-
орит 
- Учени изобретиха език, с който земните 
жители биха могли да общуват с извънзем-
ните същества

111ХУМАНИТАРИСТИКА 
- Влияние на църквата в изкуството, архи-
тектурата и музиката през ранното средно-
вековие в Западна Европа

119 ТЕХНОЛОГИИ 
- Първите стъпки на цветното кино
- Роботите ще се сдобият със свои 
собствени аналози на Интернет и на 
Уикипедия 
- Електромобилът Opel Ampera
- Електромобилът на Порше – Boxster
- Електромобилът Smart Forspeed
- История на подводницата в хроноло-
гичен ред
- Пистолети Colt

СЪДЪРЖАНИЕ
ADMIN@NAUKA.BG

62

102

111

18
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
КОНКУРС за
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Развий тема, спечели 
книга!

Развита тема е тема, в която се 
засяга даден проблем, събитие или 
личност. Всяка тема, която е добре 
аргументирана и предизвика дискусия 
с над 2 страници, се счита за добре 
развита тема, предизвикала интереса на 
потребителите. Темите могат да бъдат 
във всеки един от разделите във форума, 
но - с уговорката, че те не бива да са с 
политическа насоченост.

повече информация -ТУК

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10815
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10815
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От 21.02.2011 г. до 28.02.2011 г. администрато-
рите на “Българска Наука” участваха в евро-
пейски проект на „Асоциация Циолковски“ 
(http://tsiolkovsky.net) на тема „Преодоля-
ване на нашите различия”. Особено удо-
волствие за нас беше, че проекта се проведе 
в Ирландия, в областта Донегал, гр. Бандо-
ран (Bundoran). Не е тайна, че страната на 
елфите и леприконите, на келтските бойци 
и певци, на „Книгата на Келс” и на велики-
те „Дъблинърс” е чудесно място. Тайната е, 
че всеки, който попадне там се чувства така 
добре, че сякаш вече няма значение нищо, 
освен райските гледки към океана и към зе-
лените поля на древната Ейре. Нямаше ден 
и час, в който участниците да не се чувстваха 
чудесно в тази невероятна страна, с уникал-
но красива, сдържана и народна култура. 
В проекта взеха участие Румъния, Македо-
ния, Косово, България и Ирландия. По шест 
участника от всяка страна в рамките на 7 дни 
извършваха различни занимания свързани с 
темата на проекта. Европа и идеята й зара-
ботиха! Нямаше никакви национални раз-
личия и не се засягаха никакви политически 

или исторически претенции. Всичко мина в 
една много приятна и чудесна обстановка с 
едни невероятни хора, които в края на про-
екта наричахме свои братя. 
„Асоциация Циолковски” е осъществила 
близо 50 подобни проекта. Всеки от тях е 
успешен, колкото и този в Ирландия,  като 
българи са изпращани дори извън грани-
ците на Европейския съюз. Дейностите за 
осъществяване на подобни проекти зана-
пред са предоставени на „Българска Наука” 
и ние ще продължим традицията да показ-
ваме на Европа лицето на младите българи.  
„Българска Наука” се наема да осъществява 
младежки обмени както в страната така и в 
чужбина, очаквайте в най-скоро време пове-
че подробности.
„Асоциация Циолковски” започва работа по 
създаването на космически образователни и 
научни проекти в България.
Що се отнася до Ирландия..... Не мога да оп-
иша с думи дните прекарани в тази вечно 
зелена страна и невероятните хора, които 
срещнахме там, за това ще оставя снимките 
да говорят вместо мен.

НАУКА
“Българска Наука” и “Циоковски” 

заедно в Ирландия!
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НАУКА

Изграждане на мост в буквален и 
преносен смисъл на различните 
култури.

Изграждане на доверие между 
участниците следвайки непознат със 

затворени очи.

Изграждане на доверие между 
участниците като се напътстват един 
друг.
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НАУКА

Изпълнение на африканска и индианска 
музика от всички участници.

Обща снимка на всички след представяне 
на Ирландската култура.
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НАУКА

Музикално изпълнение на участници 
в последната вечер от проекта.

Ирландска музика изпълнявана 
на живо в Пъб.
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НАУКА

Участия на екстремни 
спортове от всички участници.
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НАУКА

Обща снимка в антично келтско 
гробище за вещици.

Гледка към океана след 
отлив. 

Гледка към океана.
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НАУКА

Обиколка в гр. Слиго.
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НАУКА

Музеи в Дъблин.
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Българска Наука за трета година ще участва в 
най-големият фестивал посветен на Българското Образование 
в НДК. По време на фестивала тази година всеки ще има шанса 
да се включи в многото на брой нови секции и работилници.
Българска Наука проведе двата си най-успешни конкурса пот 
шапката на Фестивала на Българското Образование. Конкурса 
за статия, който мина повече от чудесно и ние подарихме те-
лескоп. Конкурса за късометражен документален филм (video.
nauka.bg), където ние получихме само в рамките на два месеца 
16 филма снимани специално за нас. 
Фестивалът предоставя на всеки интересуващ се и всеки вли-
защ в сферата на образованието възможности и шансове за 
един друг поглед.

НАУКА
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НАУКА

2011 година бе обявена за „година на 
науката“ от кандаската провинция Бри-
танска Колумбия. Целта е насърчаването 
на научната грамотност в провинцията. 
За тази цел в средата на януари т.г. 227 800 
канадски долара бяха дадени на Vancouver 
Community college (VCC) и на Association of 
Applied Science Technologists and Technicians 
(Асоциацията на приложните науки, техно-
лозите и техниците на Британска Колумбия 
- ASTTBC). 

Без финансова обезпеченост войни не се пе-
челят. Тази година правителството на про-
винция Британска Колумбия се съгласи да 
отдели споменатите 227 800 канадски дола-
ра, „за да се повиши информираността за 
значението на науката в нашата провинция 
и да се събуди интересът към многото въз-
можности за научна кариера”, по думите 
на Ида Чонг, министър на науката и обра-
зованието „Каква е крайната цел”? В близко 
бъдеще да бъде увеличен броят на научните 
работници. 

Бенефициентите на дарението, VCC и 
ASTTBC ще получат съответно 127 800 и 100 
000 кан. долара. „Тези две организации ще 
дадат тласък на Годината на науката. Те ще 
се повишат нивото на научна информира-
ност.”, споделя Ида Чонг. 

VCC не е случайно избран. Колежът играе 
значителна роля в подготовката на младите 
учени и е движеща сила по отношение на на-
учно-техническите иновации. По думите на 
директора на колежа, Кати Кинлох финан-

сирането ще стимулира образователната ин-
ституция да продължи процеса на популя-
ризиране на науката, включително - и чрез 
множество лекции, отворени за широката 
общественост. Предвидени са серия от на-
учни конференции, организирани от VСC, 
пристигането на Бъфи Сент-Мари, един 
индиански активист и поп-звезда, който ще 
представи науката през погледа на амери-
канските индианци. Оратори от цял свят ще 
бъдат поканени да вземат участие в дебатите 
по интернет. 

„ Област Британска Колумбия се нуждае от 
повече учени, инженери и техници, за да 
остане конкурентоспособна в глобалната 
икономика.”, казва Джон Лийч, изпълните-
лен директор на ASTTBC. И добавя, че фи-
нансирането по повод обявената година на 
науките, ASTTBC ще  запознае учениците в 
средното образование (в 11-ти и 12-ти клас) 
с различни научни дисциплини, за да ги на-
сърчи да се ориентират към кариера в облас-
тта на науката. 

Прогнозата гласи, че през следващите десет 
години, около една осма от работните места 
в Британска Колумбия ще бъдат за научни 
работници. 

2011 г. е обявена за година на 
образованието в Канада

http://www.lexpress.org
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Финансирането цели да издигне 
френските национални съоръже-
ния на световно ниво. 

Френското правителство обяви през минала-
та седмица, че 260 000 000 евро (или 360 000 
000 щатски долара) ще бъдат отделени за над 
10-годишно финансиране на девет нацио-
нални инфраструктурни проекта за изслед-
вания в областта на медицината и науките за 
живота (генетика, вирусология, структурал-
на биология, здравеопазване, морска биоло-
гия и др.), както – и за два проекта от облас-
тта на биотехнологиите и генната терапия.  

Финансирането е част от първата вълна на 
финансов пакет от 35 000 000 000 евро – сти-
мул за „инвестиции в бъдещето“ - обявена от 
президента Никола Саркози през декември 
2009 г. Това финансиране има за цел пови-
шаването на дългосрочната научна и обра-
зователна конкурентоспособност на страна-
та. Това са почти 2% от БВП на Франция. За 
сравнение, по същото време САЩ обявиха, 
че ще вложат 53 000 000 000 американски до-
лара в секторите наука и образование.
Президентът Саркози се е вслушал в препо-
ръките, направени от смесена група, съста-
вена от видни френски изследователи, ин-
дустриалци и икономисти.

От тези 35 000 000 000 евро, повечето от ко-
ито са взети на заем от международните 
финансови пазари, правителството отпусна 
219 00 000 000 евро за научни изследвания и 
висше образование (виж графиката!). А ос-
вен споменатите вече 260 000 000 евро от но-

вите безвъзмездни средства, досега са били 
предоставени 834 000 000 евро (вж. карето!). 
Допълнително, още финансови стимули ще 
бъдат обявени в течение на цялата година, 
заедно с втората вълна от предложения. 

НАУКА

Франция влага 260 000 000 евро 
в своята научноизследователска 

инфраструктура 
http://www.nature.com
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Само двама от четиринадесетте експерти в 
комисията, която ще оценява инфраструк-
турните приложения, са французи. Joël 
Vandekerckhove, председателят на комиси-
ята и биохимик от Университета на Гент в 
Белгия, казва, че широката партньорска про-
верка - за всяко предложение да бъдат изпра-
тени по няколко отзива - е спомогнала за на-
маляване на лобирането от страна на част от 
френските учени. 

Vandekerckhove е много доволен от процеса 
на преглеждане на предложенията, въпреки 
че комисията е разполагала само с пет месе-
ца, а документацията за всяко едно от тях е 
била средно по около 300-400 страници. 

Субсидиите, които ще бъдат предоставени, 
включват 32 000 000 евро за създаването на 
национална инфраструктурна платформа 

по биология, 27 000 000 - за разработване на 
национална инфраструктура за съзадване 
на модели за болести, които мишките биха 
могли да предадат на човека, 26 000 000 евро 
- за изследвания в областта на биомедицина-
та и накрая – 17 000 000 евро ще бъдат отде-
лени за биобанки. 

Най-голямата субсидия от 60 000 000 евро 
отива при консорциум изследващ алтерна-
тивните енергийни източници и атомнате 
енергия (CEA), в сътрудничество с други 
изследователски агенции, за един проект, 
наречен „Франция-геномика”. В град Evry, 
южно от Париж, се намира Институтът по 
генетика, в който се помещават Национал-
ният център за последователността и Наци-
оналният център за определяне на генотипа. 

Тези два центъра са с годишен бюджет от 

НАУКА



 http://nauka.bg 22

около 20 000 000 евро, 3/4 от които отиват за 
заплати. В този контекст, допълнителни 60 
000 000 евро са огромен приток на пари за 
френската геномика. Новите пари ще оти-
дат за ремонт на национални и регионал-
ни центрове по геномика и за оборудването 
им със следващото поколение секвенсери и 
друг научен инструментариум, което би им 
позволило да се изравнят с водещите между-
народни геномни центрове. Така френските 
геномни центрове ще се сдобият с най-до-
брото оборудване и ще инвестират в персо-
нала, научното оборудане, своите библиоте-
ки в сградния фонд.  

Безвъзмездната помощ ще насърчи по-до-
брата координация на френските научни 
изследвания в областта на геномиката и ще 
направят съоръженията в геномните цен-
трове достъпни за изследователи от универ-
ситетите и от индустрията. 

Почти всички от финансираните френски 
проекти са част от планираните паневро-
пейски проекти (виж фигурата!). Френските 
инвестиции дават тласък на плановете на ЕС 
за по-координиран международен подход 
при изграждането и експлоатацията на на-
учноизследователската инфраструктура.  

Комисията е заделила 1 700 000 000 евро за 

периода 2007-2013 г., за да катализира създа-
ването на паневропейската научноизследо-
вателска инфраструктура. Но изграждането 
и експлоатирането на компонентите на тази 
схема ще струват много повече, ако парите, 
които са необходими за това ще трябва да 
бъдат предоставени от държавите-членки на 
ЕС. 
Инвестициите за статии, посветени на бъ-
дещето на науката в страната и в ЕС, пред-
ставляват „изключителна възможност за 
френските научни изследвания и за високи 
научни постижения“, казва Патрик Нетер, 
ръководител на Института за биологични 
науки в CNRS, Френската национална аген-
ция за фундаментални научни изследвания. 
Арнолд Мигюс, генерален директор на 
CNRS, отбелязва, че повечето университет-
ски лаборатории в страната са съвместни с 
лабораториите на CNRS. 
Ръководителите на по-малките универси-
тети и на по-малките научни центрове оба-
че се опасяват, че и този път може да бъдат 
„прескочени”, когато стане дума и за тяхно-
то финансиране, понеже на част от тези ин-
ституции им липсва опит в управлението на 
големи изследователски проекти и фондове. 
И малките, и големите френски университе-
ти и научни центрове ще се стремят да ста-
нат привлекателни за талантливи учени от 
цял свят. 

НАУКА
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Размерът на информацията, която се 
съхранява на цифрови устройства, 
се разраства с бързи темпове всяка 
година, според ново проучване. 

В изследването д-р Мартин Хилберт от Уни-
верситета на Южна Калифорния и д-р При-
сила Лопес от Open University на Каталуния, 
хвърлят поглед върху различните начини, 
по които хората използват технологиите за 
съхранение, съобщаване и изчисляване на 
информацията. 

През миналия век и по-точно – през далечна-
та 1986 г. информацията е била съхранявана 

на разнообразни носители: книги, вестници, 
списания, винилови плочи, аудио-касети и 
видео-касети. 

През 1987 г. е изобретена дискетата, побира-
ща 1,44 MB информация.

От 2002 г. започва предпочитанието инфор-
мацията да се съхранява на цифрови устрой-
ства с памет: твърди дискове (хард-дискове), 
компакт-дискове (CD), DVD дискове и ком-
пютърни чипове.  

Само пет години по-късно, през 2007 г., 94% 
от капацитета на информация в света се съх-

НАУКА

Дигиталният свят нараства все 
по-бързо  
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ранява в цифров вид. 

М. Хилберт твърди, че световният капацитет 
за съхранение се удвоява на всеки три годи-
ни и четири месеца, а през 2007 г. е достигнал 
295 екзабайта (295,000,000,000,000 мегабайта). 
295 екзабайта се равняват на по-малко от 1% 
от информацията на всички ДНК молекули 
на едно човешко същество.

„Ако аз съхранявах цялата тази информа-
ция на CD-ROM и подредя всички дискове 
един върху друг, би се получил куп, който 
ще стигне до Луната и доста отвъд нея.“, каз-
ва той. 

Библиотеката на голям университет съдър-
жа средно около 40 000 книги. Ако ви се на-
лага да преобразувате цялата информация, 
която се съхранява в технологични устрой-
ства в света, и я  прехвърлите в книги, една 
такава библиотека би трябвало да съхранява 
15 пъти повече книги. 

Капацитетът за съхранение расте около че-
тири пъти по-бързо от икономиката на све-
та, а телекомуникационния капацитет нара-
ства с приблизително същата скорост. 

Средно, всеки човек в света съобщава като 
информация еквивалента на шест вестника 
всеки ден, използвайки технологии за дву-
посочна комуникация като телефоните, въз 
основа на изчисления за 2007 г.  

Дори повече информация е изпратена чрез 
технологиите за излъчване. Тази информа-
ция се равнява на това да четете по 174 вест-
ника всеки ден. 

Изчислителна мощност на технологиите за 
обработка на информацията се увеличава 
дори по-бързо от капацитета за съхранение 
или телекомуникациите. 

Но човешката технология все още бледнее в 
сравнение с естествения свят. 

Компютърна мощ расте с около девет пъти 
по-бързо на година от нашата икономическа 
мощ. 

Всички тези цифри са впечатляващи и умо-
помрачителни, но в сравнение с възможност-
та на природата да обработва информация-
та, те всъщност са много малки, в сравнение 
с възможността на човешкия мозък да обра-
ботва постъпващата в него информация.  

НАУКА
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С оглед на успеха на международна-
та туристичска конференция „Тен-
денции и иновации в туристиче-
ския бизнес”, която се организира 

от www.eCommerceAcademy.net през ноем-
ври 2010 г., предстоящото събитие „Тенден-
ции, иновации и инвестиции в туристиче-
ския бизнес” (15-ти – 17-ти март 2011 г.) ще 
постави акцент върху бъдещите тенденции 
в туристическия бранш.

За първи път в България обаче, в рамките на 
туристическата конференция, се организи-
ра и космически форум – „Туризъм и пъту-
вания в космоса”. Специален лектор на фо-
рума ще един от най-известните астронавти 
от НАСА – д-р Стори Мъсгрейв. Той ще раз-
каже за опита си в орбита, ще покаже сним-
ки на Земята и ще засегне темата за секса в 
космическото пространство. Форумът ще се 

проведе на 17-ти март 2011 г. в София, Бъл-
гария.

Интересен факт е, че все повече компании 
инвестират в хотели в космоса, а в близко бъ-
деще хората ще могат да организират свои-
те почивки извън планетата Земя. Освен за 
това, астронавтът Мъсгрейв ще разкаже как-
ви са ползите от космическия туризъм и как-
во усещане ще има „галактическият турист”, 
носейки се в безтегловност. НАСА спецът ще 
разкрие и защо все повече и повече двойки 
желаят да заченат децата си в космическото 
пространство.

Американският астронавт е с най-много 
излитания в космоса. Стори Мъсгрейв има 
общо 6 мисии на 5 различни совалки на 
НАСА и общо над 1200 часа в открития кос-
мос. Специалистът с 30-годишна кариера е 
бил ръководител екип включително при въз-
становяването и запазването на космическия 
телескоп Хъбъл.

Ще можем ли да пътуваме в космоса само за 
развлечение и как ще се чувстваме, когато 
отидем там, ще разберем съвсем скоро – на 17 
март 2011 г. От друга страна, излезе инфор-
мация, че онлайн туристическият портал 
www.CenTransit.bg ще бъде първият в Бъл-
гария, който ще предлага билети до космо-
са. Разбира се, билети ще могат да закупуват 
и желаещи от цял свят. www.CenTransit.bg е 
основен спонсор на туристическите събития 
в София между 15-ти и 17-ти март и лично 
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На конференция в София се обсъждат теми 
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изпълнителния директор на туристическия портал Джон Хейзълууд покани Мъсгрейв в 
България!

Видео за астронавта, както и за основните теми в неговата презентация скоро може да бъде 
видяно в YouTube канала на www.eCommerceAcademy.net (организатор на събитието) – 
http://www.youtube.com/eComAcademy.
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За програмата и регистрация: 
http://www.eCommerceAcademy.net 
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Инвестирайте във вашето успешно 
кариерно развитие

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4

В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани 
преподаватели

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
120 часа – 200 лв.

Справки и записвания – тел. 987 31 67

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65

GSM 0885566291
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg
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Употребата на енергийни напитки 
може да изложи някои деца и младе-
жи на риск от сериозни здравни про-

блеми и затова тя трябва да се регулира, спо-
ред американски учени. 

Те преразглеждат резултатите от научните 
изследвания за въздействието върху здраве-
то на енергийните напитки, които съдържат 
високи нива на кофеин и други стимуланти, 
и  установяват случаи на гърчове, припадъ-
ци, психологически проблеми, проблеми със 
сърцето и бъбреците, увреждане на черния 
дроб, съсирване на кръвта или намаляване 
на функцията на кръвоносните съдове. По-
някога настъпва и смърт.

„По цял свят, има признаци, че за някои 
хора, които консумират тези напитки, по-
лучават нежелателни странични ефекти.“, 
казва д-р Стивън Липшулц от Университета 
на Маями, чието проучване се появява в спи-
сание „Педиатрия”. 

Екипът на д-р Липшулц е особено загрижен 
за ефектите върху младите хора и децата, 
които купуват половината от произведените 
безалкохолни енергийни напитки в САЩ. 
Докладът призовава за регулаторни дейст-
вия и повече изследвания за влиянието им 
върху организмите на подрастващите.

Производителите твърдят, че техните про-
дукти повишават умствената и физическа-
та работоспособност. В сайта на Ред Бул, 
например, се казва, че енергийна напитка 
увеличава способността за концентрация и 
скоростта на реакцията и подобрява бдител-
ността и емоционалното състояние. 

Но според изследователите тези твърдения 
не се потвърждават от медицинската лите-
ратура, посветена на тази тематика, и под-
лежат на доказване, за да не се окаже, че са 
голословни. 

Lipshultz и колегите му намират на сайто-
вете на производителите на енергийни на-

МЕДИЦИНА

Децата, които употребяват 
енергийни напитки, рискуват да 
влошат своето здраве
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питки следната информация: „Енергийните 
напитки съдържат: кофеин, таурин, витами-
ни, билкови добавки и захар или подслади-
тели и се предлагат на пазара за подсилване 
на енергията, загуба на тегло, по-голяма из-
дръжливост, по-високи спортни постижения 
и по-добра концентрация.” 

Те установили, че „употребата на такива на-
питки е свързана със сериозни нежелани ре-
акции, особено - при деца, юноши и млади 
хора - гърчове, диабет, сърдечни заболява-
ния, или  поведенчески разстройства, и дру-
ги проблеми при тези, които вземат някои 
медикаменти.“ 

„Не можахме да намерим никакви доказа-
телства за полза или за терапевтични ефек-
ти в следствие от употребата на енергийни 
напитки.“, казва Lipshultz. 

Наличието на кофеин е особено тревожно, 
според екипа. От повече от 5000-те случаи на 
предозиране на кофеинови напитки, отче-
тени през 2007 г., 46% са били наблюдавани 

при деца и младежи. 

Според едно новозеландско проучване, из-
пиването само една енергийна напитка е 
достатъчно, за повечето деца, които веднага 
след това или след време получават някои 
нежелани ефекти, включително - раздразни-
телност или стомашно разстройство. 

Високите дози на растителния екстракт йо-
химбин са свързани с повишеното кръвно 
налягане и със сърдечната честота. Както 
жен-шенът, така и йохимбинът може да вза-
имодейства с други лекарства. 

„Ако енергийни напитки, съдържаха един-
ствено кофеин, това щеше да бъде не толко-
ва голям проблем. Проблемът е, че те съдър-
жат и много други вещества.“ 

От друга страна, хората, които съчетават 
енергийните напитки с алкохол, може да 
имат фалшивото усещане, че са по-трезви, 
отколкото са в действителност. Макар енер-
гийните напитки да създават усещането у 

МЕДИЦИНА
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пиещите алкохол, че са трезви, тези хора все 
пак са в действителност по-пияни, отколкото 
им се струва, и могат да навредят на себе си 
и на околните. Например – при шофиране в 
това състояние. 

След като последиците от употребата на 
енергийните напитки вече са изяснени, мла-
дите хора със сърдечни заболявания, гърчо-
ве, диабет, високо кръвно налягане, стомаш-
ни разстройства, хиперактивност… трябва 
да избягват такива напитки. 

Производителите омаловажават доклада. 
„Тази статия просто обединява материали от 
интернет и до голяма степен пренебрегва в 
своите заключения истинската,строго науч-
на проверка на енергийните напитки от ува-
жавани национални органи.“, е изявлението 
на представители на напитката Ред Бул. 

Д-р Скот Уилоуби, сърдечно-съдов изследо-
вател от университета в Аделаида, казва, че 
проучването подчертава липсата на знания 
относно енергийните напитки. В медицин-
ската литература има доклади за ползите 
от тези напитки, но също така и липсата на 

полза от тях.”, твърди Уилоуби. 
Той казва, че има нужда от повече изследва-
ния за въздействието на енергийните напит-
ки, така че потребителите и регулаторните 
органи по-добре да вземат информирани 
решения. 

Говорител от Агенцията за хранителни 
стандарти на Австралия и Нова Зеландия 
(FSANZ) казва, че енергийни напитки, про-
давани в Австралия, трябва да ограничат 
размера на кофеина до не повече от 320 
милиграма на литър - еквивалента на една 
чаша кафе еспресо. Количеството добавени 
витамини и други вещества трябва да се ре-
гулира. 

„Етикетът трябва да казва, че напитката съ-
държа кофеин и, че тя не се препоръчва за 
деца, бременни и кърмещи жени и лица, 
чувствителни към кофеин. Етикетът тряб-
ва да указва и максималния брой бутилки 
от конкретната напитка на ден, след който 
брой концентрацията на кофеина и таури-
на става опасна за здравето. Разбира се, бро-
ят на бутилките на ден зависи от силата на 
енергийната напитка.“, казва австралиецът. 
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По една алкохолна напитка на ден 
може да помогне за предотвратя-
ване на сърдечни заболявания, 
се казва в резултат от 30 годиш-

но изследване. Трудът, публикуван в British 
Medical Journal, показва, че има от 14% до 25% 
намаляване на сърдечно-съдовите заболява-
ния при хората, които умерено консумират 
алкохол, в сравнение с въздържателите. 
Друго изследване показва, че алкохолът уве-
личава „добрия“ холестерол. 

Експерти обаче твърдят, че ако сте въздържа-
тел, тази новина не е причина да започнете 
да пиете. Алкохолът може да бъде заместен 
от физическа активност и балансирана здра-
вословна диета. 

Многогодишни проучвания сочат, че пиене-
то на алкохол в умерени дози може да донесе 
и някои ползи за здравето. 

Този преглед показа, че общият риск от 
смърт е по-нисък за онези, приемали мал-
ки количества алкохол от 2 до 15 грама, в 
сравнение с въздържателите. Половин халба 
бира съдържа 8 грама чист алкохол.

Изследователите също така казват, че редов-
ното умерено пиене намалява всички форми 
на сърдечно-съдови заболявания с до 25%. 

Алкохолът в умерени дози има 
благотворно влияние върху организма, 
но приемът на алкохол може да има и 
нежелани отрицателни ефекти  
http://www.bbc.co.uk/
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Освен това, консумацията на малки количе-
ства алкохол е оказала благотворно влияние 
върху намаляването на броя на сърдечните 
удари, инсултите, смъртните случаи, но рис-
кът се увеличава значително при по-тежки 
форми на алкохолен прием.
Доказано е, че бялото вино леко снижава 
кръвното налягане. А червеното вино пови-
шава кръвното налягане. То забавя старее-
нето, действа противораково, съдоразширя-
ващо и антитромболитично, предпазва от 
тромбоза, атеросклероза, исхемична болест 
на сърцето, анемия и болестта на Алцхай-
мер. Освен това, червеното вино намалява 
усещането за дистрес. 
Австралийски диетолози смятат приема на 
до 150 милилитра черве-
но вино плюс салата от 
домати, скилидка чесън и 
шепа бадеми на ден като 
средство за удължаване 
на живота. Те препоръч-
ват до шест чаши вино на 
седмица. 
Внимание! Танинът в червеното вино (2 600 
милиграма на 1 литър вино) е антиоксидант, 
но увеличава стомашната киселинност и не 
се понася добре от хората с язва на стомаха 
или с гастрит. 
Ползата от алкохола я има, но – само при 
прием на умерени количества и при добро 
качество на напитките. 
Всеки човек има индивидуална поносимост 
към алкохола. Тя зависи от възрастта му, не-
говия тренинг, моментното му състояние, 
мезето. Много по-бързо се напиват несвик-
налите да пият, юношите, старците, гладни-
те, болните и алкохолиците (при последните 
прагът на поносимост е спаднал поради ци-
розата на черния дроб, който все по-трудно 
детоксикира организма). 
Мазното мезе – орехи, сланина, обилно по-
лята с олио или зехтин салата, мазни масли-
ни – забавя резорбцията на алкохола в сто-
маха и съответно – скоростта и тежестта на 
опиването. 

Каква е обратната страна на медала?

Все пак, нека не забравяме и, че алкохоли-
змът е на четвърто място в света като при-
чина за  смъртността, като 75% от смъртните 
случаи в следствие от алкохолизъм са свър-
зани с чернодробна цироза. Поради това за-
боляване по около 3 милиона души по целия 
свят умират всяка година.
Ако всеки ден, без прекъсване, един алко-
холик приема по 160 милилитра абсолютен 
алкохол (това се равнява на 5 л. бира или 2 л. 
вино, или 0,5 л. концентрат) то вероятността 
той да бъде сполетян от чернодробна цироза 
се увеличава с ок. 30 пъти, в сравнение с не-
пиещия човек. 

Ако при мъж, системно 
злоупотребяващ с алко-
хол, цирозата може да се 
появи след 8 до 10 годи-
ни, то при жена, систем-
но злоупотребяваща с 
алкохол, цирозата може 
да се появи още на петата 

година. 
От СЗО посочват, че нарастването на дохо-
дите води до увеличаване на употребата на 
алкохол 
Алкохолът причинява близо 4% на сто пове-
че смъртни случаи, отколкото СПИН-а, ту-
беркулозата или насилието, предупрежда-
ват от СЗО. 
В България всеки българин над 15-годишна 
възраст изпива средно по 10-13 литра алко-
хол годишно. (За сравнение, всеки руснак 
изпива по около 18-20 литра годишно.) У нас 
пият редовно 55% от работещите мъже и 33% 
от работещите жени. Според друго изслед-
ване – 70% - общо за мъжете и жените. Други 
данни сочат, че у нас пият – 82% от мъжете 
и 68% от жените. А около 7% са алкохолно 
зависими. 
 Средната дневна консумация на алкохол у 
нас е 45 грама за мъжете и 22 грама за жени-
те. 
При възможност да се посочат до три отгово-
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ра в анкетата, анкетираните са посочили, че: 
77% предпочитат виното, 68% - бирата, 54% 
- ракията, 38% - водката, 22% - уискито, 12% - 
джина, 2% - коняка. 

Алкохолик се става не от вино или от бира, 
а – от концентрати!
Ако едно дете започне да употребява алкохол 
на 10-годишна възраст, то ще стане зависи-
мо от него само след 6 месеца. 16-годишните 
пък развиват алкохолизъм след две години, 
докато млад човек на 21 г. трябва да пие 10-
15 години, докато се превърне в алкохолик.

Алкохолът намалява мозъчната активност, 
нарушава равновесието, говора, зрението и 
концентрацията. 
Алкохолът е причина за криминални прес-
тъпления, домашно и улично насилие, само-
убийства, удавяния, пожари, инциденти на 
работното място, пътно-транспортни произ-
шествия. 
Бременните жени трябва изцяло да се въз-
държат от прием на алкохол, понеже алко-
холът е 10 пъти по-токсичен за плода, откол-
кото – за майката и, освен това, 40% от него 
преминават в майчината кърма.
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Учени от Института за изследване на 
рака към Кембриджския универ-
ситет са направили своята първа 
стъпка по пътя към изграждането 

на ДНК тест за откриване на ранните при-
знаци на рак на дебелото черво. Те търсят 
молекулни „флагове“, сочещи евентуално 
наличие на това заболяване. 

Тестовете на два отделни гена са много точ-
ни при разграничаването на тумори и до-
брокачествени полипи - образувания в чер-
вата, които могат да се превърнат в ракови. 

Макар че не всички полипи в дебелото черво 
в течение на времето ще се превърнат в рако-
ви, се смята, че почти всички ракови заболя-
вания на червата се развиват от полипи. 

Проучването е анализирало 261 проби от па-
циенти с доброкачествени полипи и такива 
с рак на дебелото черво. По-специално то 
изследва моделите на ДНК метилирането - 
ключов процес в развитието на клетките. 

При здрави клетки съединение, наречено 
метилова група, е прикрепено към ДНК, ко-
гато тя действа като „червена светлина“, пре-
дотвратявайки производството на протеини 
от определени гени. Но този процес може да 
се обърка в раковите клетки и метилиране-
то на ДНК може да съумее да спре развитие-
то на рака чрез блокиране на негови важни 
„защитни гени“, като се търсят начини да се 
разбърка или да се увреди раковия генети-
чен код.

Ръководителят на изследването - д-р Ашраф 
Ибрахим – смята, че молекулярните проме-
ни биха могли да улеснят и да ускорят диаг-
ностиката на рака на дебелото черво в бъде-
ще. 

Възможността за много по-ранно диагно-
стициране на рака на дебелото черво, дава 
по-голяма надежда за успешно лечение на 
болестта.  

Към 40 000 души във Великобритания еже-
годно са диагностицирани като онкоболни 
- с рак на дебелото черво. По полов признак 
повечето хора с рак на дебелото черво са 
мъже. 
Кои са предразположени към това безпо-
щадно и мъчително заболяване?
Това са болните от хроничен атрофичен гас-
трит (при който е намалена киселинността 
на стомашния сок), тези с полипи или с язва 
на стомаха, с гастро-езофагеална рефлуксна 
болест, с пернициозна анемия. 
Ракът на стомаха и на червата е свързан с ре-
жима на хранене и с вида на храната. Трябва 
да се избягват горещите храни и напитки, 
алкохолът, а също - мазните, солените и пу-
шените хранителни продукти.
Добрата перисталтика на червата и бързото 
изхвърляне на остатъците от преработената 
от организма храна са важни профилактич-
ни условия срещу появата на рака на дебе-
лото черво.
Какво представлява метилирането на ДНК?
При организми като дрожди и дрозофила 
рядко или никога се наблюдава метилиране 
на ДНК. Изледвания с бозайници показват, 
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че метилирането на ДНК е свързано с екс-
пресията на гените: метилирането на промо-
тора на гена обикновено е свързано с генен 
сайлънсинг.
Метилирането на ДНК може да запази голя-
мо количество от некодиращата ДНК в клет-
ките на по-висшите организми в транскри-
пционно инертна фаза. В действителност, 
главната част от метилирането в човешката 
ДНК се наблюдава в голяма част от ДНК, 
която не кодира гени (некодираща ДНК). 
Тази силно метилирана ДНК се реплицира 
по-късно от неметилираната ДНК, което оз-
начава, че метилирането участва в осигуря-
ването на по-късна репликация на голяма 
част от генома. Късната репликация на гено-
ма е свързана с формирането на неактивен 
хроматин, което улеснява транскрипцион-
ния сайлънсинг на некодиращите участъ-
ци. Така се подпомага предотвратяването на 
транскрипцията на големи части от генома, 
които се състоят от къси повторени последо-
вателности (кратни на малки интервали от 
нуклеотиди), вмъкнати вирусни последова-
телности и транспозоми (ДНК последова-
телности, които се местят от обичайния си 
локус в други участъци от генома), чиято 
транскрипцията би увредила клетката.
Фактически при всички изучени типове рак 
се наблюдава загуба на метилиране в участъ-
ците с ниски количества на ЦГ-динуклеоти-
ди, където повечето ЦГ-динуклеотиди тряб-
ва да са метилирани, и увеличена честота на 
метилиране в ЦГ-острови в промоторите на 
гените. 
Има две предполагаеми последствия за раз-
витието на тумори от загубата на метили-
ране. Първо, отслабването на транскрипци-
онната репресия в гените от генома, които 
нормално са транскрипционно потиснати, 
може да причини потенциално вредна екс-
пресия на включени вирусни гени или пов-

тарящи се елементи на нормално транскри-
пционно потиснати гени, като гени, при 
които се наблюдава геномен импринтинг 
и гените от неактивната Х хромозома.  На-
пример, загубата на импринтинг в случая 
на IGF2 гена причинява биалелна експреися 
на гена. Второ, загуби на метилиране, които 
засягат ядрени структури, различни от ге-
ните, може да повлияят на функционалната 
стабилност на хромозомите при рак. Око-
лоцентромерните участъци от хромозомите 
(близо до местата за свързване с митотично-
то вретено) разчитат на подходящи нива на 
метилиране на ДНК за стабилността и пра-
вилната репликация на ДНК. 
Синдромът на имунодефицитна центро-
мерна нестабилност е рядко заболяване, 
свързано при повечето пациенти с  мутации 
от зародишната линия (germ-line mutations) 
в един от ензимите за метилиране на ДНК, 
ДНМТ3б. При тази болест има дълбоки 
структурни изменения на околоцентромер-
ните райони на определени хромозоми. Ня-
кои от тези участъци могат да бъдат проме-
нени по сходен начин в раковите клетки. 
В организма на моделна мишка, в която 
има дълбока загуба на метилиране на ДНК 
от началото на ембрионалното развитие до 
възрастно състояние, е наблюдавано уве-
личение на генетичната нестабилност и на 
лимфоми на тимуса. 
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Инженери от Масачузетския техноло-
гичен институт (MIT) са създали нов 
вид наночастица, която безопасно и 
ефективно може да доставя ваксини 

срещу ХИВ и малария. 
 
Новите наночастици се състоят от концентрич-
ни мастни сфери, които могат да пренасят синте-
тични версии на протеините, обикновено произ-
веждани от вирусите. Тези синтетични частици 
предизвикват силна имунна реакция, подобна 
на тази, породена от ваксините с живи вируси, 
но се очаква, че те ще бъдат много по-безопасни, 
обяснява авторът на изследването Ъруин Дарел. 

Подобни частици могат да улеснят учените в 
създаването на ваксини срещу рак, както и сре-
щу инфекциозни заболявания. 

Когато създават нова ваксина, учените се стремят 
да предизвикат най-малко една от двете основни 
имунни реакции на човешкия организъм - или 
да се активират Т-клетките, които атакуват вече 
заразените клетки в организма, или В-клетките, 
които отделят антитела, атакуващи вирусите 
или бактериите, попаднали в тялото. 

За болести, при които патогенът се намира въ-
тре в клетката, като ХИВ, е нужна силна имунна 
реакция от Т-клетки. Най-добрия начин те да 
бъдат провокирани е чрез инжектиране на убит 
или слаб вирус, но това не може да бъде напра-
вено с причинителя на СПИН, тъй като засега 
учените не могат да го превърнат в безобиден. 

За да не се налага да използват живи вируси, уче-
ните работят върху синтетични ваксини. Макар 
и да са по-безопасни, до момента те не предиз-
викват много силна реакция при Т-клетките. 

Отскоро опитите са насочени към това вакси-
ната да стане част от мастни частици, наречени 

липозоми. Те могат да предизвикат реакция в 
Т-клетките, като „опаковат“ протеина в частица, 
която прилича на вирус. Липозомите обаче не 
са особено стабилни, когато попаднат в кръвния 
поток. 

Ъруин решава да опита да „опакова“ много-
бройни малки липозоми в концентрични сфери. 
Това прави структурата по-стабилна след инже-
ктирането й. Веднъж след като наночастиците 
са погълнати от клетката, те се разпадат бързо и 
освобождават ваксината, като по този начин пре-
дизвикват реакция в Т-клетките. При експери-
менти с лабораторни животни учените успели 
да предизвикат силна реакция и след имуниза-
цията до 30% от клетките убийци били активни 
към протеина във ваксината.
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Тод Куикен, директор на Центъра за 
бионична медицина и директор на 
Института по рехабилитация на Чи-
каго, обяснява технологията зад био-

нична ръка, използвана от Глен Леман - пен-
сиониран сержант от американската армия, 
загубил едната си ръка в Ирак по време на 
атентат, при който до него се взривила гра-
ната.

Минали са 9 години откакто в Центъра за 
бионична медицина са поставили протезата 
на мястото на изгубения крайник. През това 
време бионичните ръце са се развили и са 
станали по-силни, по-бързи и по-добри. Те 
все още не са съвършени, но помагат на мно-

го хора с ампутирани ръце да водят по-нор-
мален и по-достоен живот. 

Бионичната ръка на г-н Леман е била демон-
стритрана във Вашингтон по време на сеси-
ите на годишната среща на Американската 
асоциация за напредък на науките - http://
www.aaas.org/. Леман може да усуква и да 
затваря протезата си като я командва чрез 
нервни импулси – също както и своята ис-
тинска ръка. С бионичната ръка той може 
да извършва движения, които са близки до 
естествените. „Изкуствената ми ръка ми до 
голяма степен реагира в унисон с моите ми-
сли,“ казва той пред репортери. 

МЕДИЦИНА

Все повече бионични ръце заместват 
ампутирани крайници
http://cosmiclog.msnbc.msn.com
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Това представлява голям напредък спря-
мо по-старите модели протезни крайници, 
дори – и в сравнение с първата бионична 
ръка, която е била имплантирана на Джеси 
Съливан през 2002 година.

Тод Куикен нарича техниката на бионични-
те ръце „целенасочена мускулна реинерва-
ция” (targeted muscle reinnerwation – TMR). 
Процедурата включва използване на прекъс-
натите нервни влакна от липсващия край-
ник и пренасочването им към непокътнати-
те мускули на остатъците от здравата част на 
ръката. Към тези мускули се прикрепя  био-
ничната протеза. 

До сега повече от 50 ампутирани крайника 
са били заменени успешно с TMR-съвмести-
ми бионични ръце, като част от пациентите 
са ветерани от армията, също като Леман. 
Операцията на Леман е била извършена от 
Мартин Бехлер, хирург в Медицинския цен-
тър „Уолтър Рийд”. Техниката на мускул-
ната реинервация може да се разпространи 
широко през следващите години. Наскоро 
бе проведено първото видео обучение по 
TMR, разработено от Тод Куикен и Грегъри 
Думаниан от Северозападния университет - 
http://www.northwestern.edu/.

Куикен и колегите му планират да добавят 
към бионичните ръце усещането за наличие 
на тактилност/допир (чрез имплантиране 
на сетивни нерви в тъканта и окабеляване на 
протезите със сензори, които ще изпращат 
импулси обратно в нервите). За сега, тази 
техника е била използвана само при проте-
зите на ръце, но не – и на крака. Но в бъдеще 
ще се работи и за създаване на протези на 
краката. 

Изследователи от Ecole Polytechnique 
Federale (Федерално политехническо учили-
ще) в Лозана, Швейцария, развиват мозъчни 
компютърни интерфейси, които разчитат 
на т.нар. „мислеща шапка“ – една каска, 
снабдена с електроди, които се свързват с ма-
шина за електро-енцефалограма (ЕЕГ), а да-

нните се записват в компютърна програма. 
Софтуерът използва статистически анализ, 
за да превежда ЕЕГ сигналите в по-точни 
команди. Тази система позволява на хора да 
управляват инвалидна количка или малък 
робот, оборудвани така, че инвалидът да 
може да използва за това само своите мисли. 
Проучванията показват, че хората наистина 
могат да използват своя мозъчен интерфейс 
24 часа в денонощието, седем дни в седми-
цата.  

Проект, финансиран от Пентагона развива 
система, контролираща пряката връзка меж-
ду мозъка и бионичната ръка (brain-to-bionic 
control system), която включва малки маси-
ви от електроди, имплантирани по повърх-
ността на мозъка. Електродите прочитат 
дейността от отделните неврони, произвеж-
дащи сигнали, с които може да управлява 
роботизираният крайник. До този момент 
процедурата е тествана само при маймуни, а 
тестовете с хора се очаква да започнат в края 
на тази година. 

МЕДИЦИНА
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Робин Никълс винаги знае кога ще 
завали. Тя усеща това с костите си 
- буквално. Тя боледува от ревмато-
иден артрит още от двегодишна, а 

сега е на 37 години. „Благодарение” на тази 
болест тази жена е в състояние да усеща про-
мените в метеорологичните условия до два 
дни преди те да настъпят.  

Още в училище тя е била използвана като 
метеоролог.  Когато в часовете по география 
учат за времето едно момче я обявява за ме-
теоролог на класа, понеже тя може да пред-
сказва времето с помощта на… коленете си.

Въпреки някои положителни резултати като 
това винаги да знаеш кога да мъкнеш чадър 
или да смениш дрехите си с отопли, това 
шесто чувство има своята цена: болки в ста-
вите и затруднено движение. Внезапна про-
мяна в атмосферното налягане или в теглото 
на въздуха е това, което причинява набъбва-
не на ставите. Това е особено болезнено по-
дуване, причинено от набъбване на течност 
в ставите. 
Никълс, която живее в Уитън, Илинойс, на 
около 40 минути на запад от Чикаго, смя-
та, че скоро ще настъпят студ и виелици в 
средния американски Запад. „Аз често съм 
отменяла своите житейски планове заради 
промени във времето. Не съм в състояние да 
стигна до някъде, където здрав човек би било 
в състояние да отиде. През зимата, когато се 
натрупа сняг, аз почти не мога да вървя по 
улиците, понеже трябва да заобикалям или 
да прескачам снежните купчини.  

Зимното време не влия единствено върху 
хората с артрит. Промените в атмосферно-
то налягане създават болки и за хората, ко-
ито страдат от синузит, от дълбоко венозна 
тромбоза (кръвни съсиреци) и от мигрена. 

Болните от синузит, например, първо усе-
щат болки в лицето и налягане в синусите. 
След това те стават чувствителни към свет-
лината. 
Друга жертва на зимните условия в Сред-
ния Запад е Рич Кейз, който живее в селище 
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Болните от артрит са добри 
метеоролози, но – на каква цена?  
http://cnn.com/
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в щата Охайо, на около 40 минути южно от 
Кливланд. Бивш футболист в колежа, при 
падане удря коленете си и получава остео-
артрит. Устоява на болките благодарение на 
високия си праг на поносимост на болка. 

„Аз взимам хапче „Ибупрофен”, когато 
знам, че ми предстои някаква физическа ак-
тивност.”, казва той. 

Много хора, които са негативно засегнати 
от промените в метеорологичните условия 
вярват, че при време с по-редки колебания 
на климатичните условия симптомите им 
намаляват. 
Болните хора обикновено се чувстват по-до-

бре при по-високи температури. 
Правилната хранителна диета, редовното 
хранене, редовният сън и редовните физи-
чески упражнения  също могат да помогнат. 
Според миналогодишно проучване се оказ-
ва, че приемът на умерени дози алкохол 
също може да помогне за намаляване на бол-
ката. Алкохолът въздейства повече на мъже-
те, отколкото – на жените. 
Лекарите съветват пациентите си да се пре-
местят от по-ветровитите места някъде, къ-
дето планините спират силните ветрове. 
Тук можете да се тествате (на английски 
език!) и да разберете имате ли артрит: http://
inhealth.cnn.com/assessments/rheumatoid-
arthritis

МЕДИЦИНА
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През зимата, много същества изпа-
дат в енергийно състояние, при 
което пулса, дейността на други 
органи и химическите процеси в 

тялото им драстично се забавят. По този на-
чин, те могат да пестят енергия, за времето, 
в което техните хранителни източници не са 
достъпни. При бозайниците, птиците, вле-
чугите и земноводните, това зимно състоя-
ние на организма се нарича хибернация.  
При пчелите, охлювите, бръмбарите, раци-
те, таралежите, змиите, гущерите, кроко-

дилите, саламандрите и лемурите това със-
тояние се нарича естивация. За разлика от 
хибернацията, естивацията е състояние на 
организма през лятото или при засушаване 
и голяма горещина. 
Сънят е това състояние, при което се случват 
тези драматични промени в използването на 
енергията.  

Хиберниращите мечки снижават своите 
енергийни нужди, но за разлика от повечето 
други животни, които през зимата се отда-

МЕДИЦИНА

Разгадаването на тайните на 
мечешкия зимен сън може да доведе 
до изобретяване на нови медицински 
терапии 
http://www.cbc.ca
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ват на дълга „дрямка”, мечките не изпитват 
студ.  

Ако успеем да разберем как те намаляват из-
ползването на енергията, но въпреки това за-
пазват телесната си температура сравнител-
но топла, един ден това може да има важни 
последствия за лечението на пострадалите 
от сърдечен удар, инсулт и други заболява-
ния, надяват се учените. 

Телесната температура на малките бозайни-
ци, спящи зимен сън, може да падне близо до 
нулата. Но това не е така за високите колкото 
човек (че – и повече) черни мечки. След края 
на хибернацията черните мечки не страдат 
от загуба на костна и мускулна маса, която 
се проявява при хора след дълъг период на 
бездействие. И, въпреки че ще има нужда от 
много повече изследвания, учените казват, 
че разбирането на метаболитните процеси 
по време на хибернация може да бъде в по-
мощ при опитите за предотвратяване на ос-
теопороза и мускулна атрофия в следствие 
от бездействие. 

Група учени се заели да изучават пет черни 
мечки в Аляска - три мъжки и две женски. 
Убежището на мечките било снабдено със 
скрити камери и звукозаписни устройства, а 
също така – и с инструментариум за измер-
ване на разхода на кислород. Всяка мечка 
била с имплантирани предаватели за измер-
ване на температурата, сърдечната честота и 
мускулната активност. 

Учените открили, че вместо мечешката тем-
пература да пада близо до нулата, мечките 
преминавали през цикли от няколко дни, 
когато тяхната температура намалявала до 
30 градуса по Целзий. След това те започва-
ли да треперят и температурата им отново се 
покачила до около 36 градуса С.

Все пак, въпреки че мечките са останали 
сравнително топли, тяхната обмяната на ве-
ществата паднала до много ниски нива. Тях-
ната употреба на кислород намаляла със 75% 
в сравнение с употребата на кислород през 
лятото, а сърцебиенето им спаднало от 55 
удара в минута до 14 удара в минута. 

Учените с изненада открили, че мечките 
бавно се възстановяват от зимния си сън. Ме-
таболизмът на мечките възвърнал нормал-
ното си състояние 2-3 седмици след края на 
хибернацията им. Оказало се също така, че 
дължината на зимния сън варира в зависи-
мост от това колко добре са се хранели меч-
ките преди да изпаднат в състояние на хи-
бернация.  

МЕДИЦИНА
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Истината за медицински експери-
менти, извършени от лекари и 
други учени в САЩ в периода 
от 1920 до 1960 г., излезе наяве в 

една статия на репортера от Associated Press 
Майк Стобе. 
Историята на тези експерименти е причина-
та за съставянето на президентската комисия 

за изследване на въпросите, свързани с меди-
цинската етика, лично от президента Барак 
Обама. 

Медицински експерименти и изследвания 
са били провеждани върху инвалиди, пси-
хично болни и лишени от свобода хора с цел 
различни проучвания през изминалия ХХ 
век, съобщава PBS Newshour. Не само граж-
дани на САЩ са били използвани за тези 
опити. През 1940 г. стотици затворници Гва-
темала били заразени със сифилис. Тази ин-
формация се появи през октомври 2010 г., по 
което време правителството на САЩ публи-
кува своето официално извинение и състави 
комисията по медицинска етика. 

Друг скандален експеримент е бил извър-
шен в Гватемала, където около 400 работни-
ци от Алабама са били лекувани от сифилис. 
Един от лекарите, участвал в експеримента 
си признал, че  тези мъже не са му били не-
обходими живи, а – мъртви, за да се упраж-
нява да прави аутопсии. 

Разследването си Стобе е финансирано от 
правителството още през октомври минала-
та година, когато експеримента от Гватемала 
вижда бял свят. По време на своето журна-
листическо разследване Стобе открил над 40 
подобни „научни” изследвания, при които 
лекари са се възползвали от американски 
граждани, които не са били в състояние нито 
да разберат какво се случва с тях, нито - да 
откажат „лечението”.  Когато скандални-

МЕДИЦИНА

Правителството на САЩ разкри 
скандални медицински експерименти 
от близкото минало  

http://news.yahoo.com
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те „учени” били принудени да излязат „на 
припек”, те предпочели да избягат от САЩ 
и да емигрират в чужди държави, където да 
си намерят нови „пациенти”, които да „ле-
куват”.  

Известни учени също са участвали в някои 
от тези експерименти. Един от тях е д-р Jonas 
Salk - откривателят на полиомиелитната 
ваксина. По време на експеримент, в кой-
то е участвал и той, още през 1942 г. лекари 
давали неизпитани ваксини на мъже, които 
живеели в лудница в Мичиган. Тези хора по-
късно са били заразени умишлено с грипния 
вирус, за да се определи ефикасността на 
ваксините. Някои от мъжете били толкова 
силно увредени след това, че дори не може-
ли да обяснят своите симптоми на лекарите, 
които искали действително да ги лекуват .  

През 40-те и 50-те години в САЩ било оби-
чайна практика да бъдат използвани затвор-
ници като „доброволци” в различни тестове, 
а през 60-те години поне половината държа-
ви все още позволявали тази практика, спо-
ред сайта Sentinel.com. 
До 1970 г., общественото мнение постепенно 
се променило и през 1973 г. в щатския Кон-
грес, фармацевтични производители свиде-
телствали, че за тях е по-евтино да използват 
затворници в проучванията си, отколкото – 
животни, например - шимпанзета. Това до-
вело до реформи във федералната система 
на щатските затвора, и не се разрешавало 

затворници да се използват за медицински 
експерименти и изследвания. 

Зад американските лекари, участващи в екс-
периментите с лекарства и ваксини, стояли 
големи чуждестранни фармацевтични ком-
пании. През 2010 г. американското минис-
терство на здравеопазването и социалните 
грижи съобщило, че от 40% до 65% от кли-
ничните проучвания са извършени извън 
Съединените щати. По-малко от 1% от тях са 
били извършени на територията на САЩ. 

Един от големите препъни-камъни при това 
журналистическо разследване бил фактът, 
че това били експерименти с голямо научно 
значение, така че новите лекарства, да може 
да се развиват и да стигнат до аптечната мре-
жа. 
През годините, правителството на САЩ и 
неговите граждани са показали различни от-
клонения от медицинската етика и етиката 
на научните изследвания. Президентската  
комисия по медицинска етика обяви създа-
ването на 13-членна международна група от 
научни експерти, които да изучат етиката 
на медицинските изследвания в световен ма-
щаб.  

В следващите месеци ще очакваме доклада 
на Европейската комисия за експериментите 
в Гватемала и доклада на международната 
комисия по медицинска етика и биоетика. 
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Изчезването на повечето от влечугите, 
като например динозаври и птероза-
ври, в края на мезозой оказва огро-

мно влияние върху развитието на екосисте-
мите в началото на терциер. Много други 
групи влечуги обаче продължават да про-
цъфтяват през палеоцен. Една такава гру-
па са костенурките, разред Chelonia или 
Testudines.

Костенурките са влечу-
гите с най-изобилни 
фосилни находки и 
най-голямо разноо-
бразие в палеоценска-
та фауна, които явно не 
са повлияни особено от събити- ята през 
Креда - Терциер периода. Утаечни пласто-
ве в американския щат Монтана осигуряват 
обилни находки, представящи непрекъсна-
та линия от развитието на костенурките от 
късна креда и ранен палеоцен. Въпреки че 
няколко рода изчезват през Креда - Терциер 
периода, раннопалеоценските костенурки 
са представени от най-малко 15 рода и са с 

по-голямо разнообразие от който и да е пос-
ледващ период. Освен това изкопаеми остан-
ки от тези животни се намират навсякъде, 
което дава основания на някои автори да на-
ричат тази първа част от терциер „ерата на 
костенурките“.

Palaeotrionyx:

И съвременните, както 
и вече изчезнали семей-

ства костенурки, са пред-
ставени в палеоценската 

фауна. От съвременните най-
добре представени са сем. 
Trionychidae, костенурки с мек 

пан- цир. При тези водни животни 
плътен слой кожа заменя роговите плочи, 
които обикновено покриват горната страна 
на панцира - карапакс. Също както живите 
си съвременници тези раннотерциерни кос-
тенурки са били водни хищници, криещи се 
в тинята по дъното на реки и езера, и напа-
дащи жертвите си из засада. Групата е раз-
нообразна и широко разпространена през 
палеоцен, но откъслечните фосили, каквито 
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най-често се намират, е трудно да бъдат иден-
тифицирани. Родовете Trionyx и Aspideretes 
са съвременни трионихиди, които често са 
определяни като раннотерциерни членове 
на семейството. Къснокредните и ранноте-
рциерни видове Aspideretes са били големи 
животни, с дължина на панцера 50 см. Мал-
ките палеоценски трионихидни костенурки 
от Северна Америка може би принадлежат 
към изчезналия род Plastomenus, първона-
чално датиран като еоценски. Долната част 
на панцира - или пластрон, - който е редуци-
ран при останалите членове на семейството, 
тук е добре развит.

Trionyx:

Други две съвременни групи костенур-
ки, съществуващи най-рано от палео-
цен, са блатните и каймановите косте-
нурки. Каймановите костенурки от сем. 
Chelydridae са водни, дебнещи в засада 
хищници, с голяма глава, силни челю-
сти и дълга, люспеста опашка. Днешните 

алигаторови костенурки (Macroclemys), 
например, са известни с това, че дебнат в 
засада с широко отворена уста, примам-
вайки рибите със своя гърчещ се, черве-
йоподобен език, докато мощните челю-
сти не уловят плячката. Това семейство 
костенурки е слабо представено във фо-
силните находки, най-вероятно заради 
самотният, изолиран начин на живот на 
членовете му, но изглежда води началото 
си от Северна Америка. Protochelydra се 
среща най-рано в къснопалеоценски на-
ходки от Северна Дакота, а северноаме-
риканският Emarginochelys - срещащ се 
от късна креда до началото на палеоцен 
- може би е дори още по-ранен член на 
групата. 

Блатните костенурки от сем. Emydidae са 
с много по-типично устройство. Това се-
мейство днес включва голямо разнообра-
зие от видове, които са предимно водни. 
Те са били най-разнообразни през пале-
оцен в Азия, където вероятно са възник-
нали. През късен палеоцен групата на 
блатните костенурки в Азия е включва-
ла вече изчезналите родове Anhuichelys, 
Hokouchelys и Pseudochrysemys (днешни-
те Chrysemys, или боядисани костенур-
ки). А в Северна Америка блатните кос-
тенурки са представени от един, все още 
неименуван род (с работно име „Emydid 
C“), който е съществувал още през среден 
палеоцен, а в края на периода се превръ-
ща в най-широко разпространен. Тези 
животни са имали необичайно голяма 
глава, което дава отражение и върху ка-
рапакса, силно вдлъбнат отпред. Челю-
стите показват по-скоро смесена диета. 

Растителноядните сладководни косте-
нурки са представени през палеоцен от 
Adocus - големи животни с дължина на 
панцира до 80 см. Adocus съществуват 
от късна креда до късен палеоцен в Се-
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верна Америка, а в Азия оцеляват до ео-
цен. Деликатно устроеният им панцир 
е гръбно-коремно сплеснат и издължен, 
със сравнително гладка повърхност, а 
пластронът има големи странични от-
вори, позволяващи по-свободно движе-
ние на крайниците. Всичко това показва, 
че Adocus са били изключително водни 
животни и добри плувци. От съвремен-
ните костенурки подобни на тях са реч-
ните Dermatemys, срещащи се в Мексико 
и северната част на Централна Амери-
ка - реликтен вид, без живи родствени-
ци, който е класифициран в собствено 
семейство, Dermatemyidae. Дълго време 
Adocus са считани за ранни представите-
ли на Dermatemyidae, но сега са отделени 
в отделно семейство - Adocidae. Челю-
стите на Adocus притежават много по-
сложни дъвкателни повърхности, какви-
то се наблюдават при растителноядните 
Dermatemys. Това е признак за сходна 
диета. 

Пластрон на Adocus:

Друга изчезнала група палеоценски 
сладководни костенурки са сем. Baenidae, 
срещащи се от креда до късен еоцен в Се-
верна Америка. Тези животни са откри-
вани предимно в утаечни скали на речни 
корита. Панцирът им е бил с изпъкнала, 
заоблена форма, имали са много дълга 
опашка и извити нокти на силните си 
крайници. Baenidae притежават много 
интересен модел на нарастване - когато 
бъдат достигнати размерите на възрастен 
индивид, плочите на панцира срастват 
и той спира да расте на ширина. Вместо 
това се увеличава неговата плътност, осо-
бено на пластрона, който в резултат на 
това достига изключителна дебелина при 
някои представители. Повечето баениди 
притежават мощни челюсти, като веро-
ятно са се хранили с мекотели. Известни 
са няколко палеоценски рода от Мон-
тана - Plesiobaena, Eubaena, Palatobaena, 
Stygiochelys и вероятно Neurankylus. 
Всички те успешно преминават Креда 
- Терциер границата. В една уникална 
находка на фосилизиран панцир от го-
лемите палеоценски костенурки на Ню 
Мексико, Neurankylus, се различава дори 
оригиналният цвят на плочките - черни 
петна на червеникаво-кафяв фон.

Черепи на костенурки от сем. Baenidae:
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Compsemys, причудлив представител на 
костенурките в къснокредната до средно-
палеоценска фауна на Северна Америка (а 
вероятно в началото на терциер и в Евро-
па), първоначално е считан за член на сем. 
Baenidae. Впоследствие е преместен в друго 
семейство, Pleurosternidae, изчезнала група, 
чиято история може да бъде проследена на-
зад до юра. Здравият панцир на тези средни 
по размери животни, с дължина около 30 см., 
е покрит с туберкули, които не се срещат при 
нито една друга група, което позволява дори 
малки фрагменти от панцира на животните 
да бъдат лесно идентифицирани. Наскоро 
открит череп на Compsemys показва порази-
телно сходство с тези на алигаторовите кос-
тенурки - със силно извити (клюноподобни) 
челюсти с високи, тънки ръбове. Подобно на 
тези днешни костенурки Compsemys веро-
ятно е бил воден хищник. 

Въпреки че познанията ни относно косте-
нурките от палеоцена на Южна Америка 
са много ограничени, известни са поне две 
семейства, характеризиращи сладководната 
фауна на този континент. Змиеглавите кос-
тенурки от сем. Chelidae и сем. Pelomedusidae 
(афроамерикански страничношийни касте-
нурки). Двете семейства принадлежат към 
подразред Pleurodira, страничношийни 
костенурки, които прибират при опасност 
главата си в панцира чрез странично дви-
жение на врата. Всички останали, съвремен-
ни костенурки принадлежат към подразред 
Cryptodira и използват движение назад, за 
да прибират главата си. От страничноший-
ните костенурки повечето представители на 
Chelidae имат изключително дълъг врат, ко-
ето им позволява да дишат на повърхността 
на водните басейни без да показват тялото 
си. Сред палеоценските находки от това се-
мейство има и представители на съвремен-
ния род Hydromedusa (южноамериканска 
змиеглава костенурка), които се появяват за 
първи път през ранен палеоцен в Патаго-
ния. Няколко вида афроамерикански стра-
ничношийни костенурки са се срещали през 
палеоцен в Южна Америка, включително 

подобни на днешните Podocnemis (южноа-
мериканска страничношийна речна косте-
нурка). Находки от Chelidae и Pelomedusidae 
могат да бъдат проследени в този континент 
назад до късна креда. 

Hydromedusa:

Podocnemis:

Докато сладководните костенурки са често-
срещани в палеоценски седименти, сухозем-
ните са по-редки. Дори отчитайки факта, 
че животни обитаващи реки и езера имат 
по-голям шанс да бъдат фосилизирани, из-
ключително редките находки на сухоземни 
костенурки от палеоцен все пак показват, че 
това едва ли се дължи само на особености на 
процеса фосилизация, а по-скоро на слабо-
то им присъствие в тогавашните съобщества. 
Basilemys, голяма сухоземна костенурка със 
слоноподобни крайници и панцир, дости-
гащ 1 метър дължина, е обитавал С. Америка 
през късна креда. Тези влечуги измират по 
време на Креда - Терциер периода, подобно 
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на много други големи сухоземни животни. 
По-малки (с дължина на панцира 30 см.) су-
хоземни костенурки, които оцеляват до па-
леоцен в Северна Америка, са Agomphus, 
далечни родственици на днешните блатни 
костенурки от сем. Kinosternidae. Също като 
последните, панцирът на Agomphus е имал 
овална форма, силно изпъкнал, с гладка по-
върхност, което предполага, че са обитава-
ли сходни хабитати. Истински костенурки 
от сем. Testudinidae не се срещат в Северна 
Америка до началото на еоцен, но първите 
представители на това съвременно семей-
ство са присъствали в къснопалеоценските 
съобщества на Азия. Мигрирането им в Се-
верна Америка започва по време на затопля-
нето в началото на еоцен, когато благопри-
ятните климатични условия позволяват и на 
много бозайници да мигрират между север-
ните континенти през провлак в големите 
географски ширини.

Панцир на Agomphus:

Други сухоземни костенурки са Planetochelys, 
срещащи се от късен палеоцен до ранен ео-
цен в Северна Америка. Въпреки че не са до-
бре проучени, тези високоспециализирани 
животни имат много сходства с днешните 

костенурки Terrapene, например подвиж-
но свързания пластрон, който им позволява 
при опасност плътно да затворят панцира 
след като приберат главата и крайниците. 
Формата на панцира показва, че тези жи-
вотни са били предимно сухоземни, което 
се потвърждава и от следите пофосилите ос-
тавени от зъбите на гризачи. Челюстите на 
Planetochelys са характерни за всеядни жи-
вотни. 

Може би най-необичайните от всички па-
леоценски сухоземни костенурки са рога-
тите костенурки от сем. Meiolaniidae, като 
ранните представители на тази група са все 
още непознати. Забележителни фосили от 
род Meiolania от това семейство, са открити в 
плейстоценски пластове в Австралия, близо 
до остров Лорд Хоу. Тези гигантски животни 
от късен неозой са имали дължина на пан-
цера над 1 метър. Черепът им е притежавал 
големи роговидни израстъци, а опашката за-
вършва с костни образувания. Meiolaniidae 
са добре проучени, сравнително съвремен-
ни костенурки, чиито фосилни находки в 
Аржентина могат да бъдат проследени на-
зад до късна креда. Рогатите костенурки са 
част от южноамериканските влечуги до на-
чалото на еоцен. По-късното им присъствие 
в Австралия е в резултат на миграция през 
Антарктида, която тогава е била без ледена 
покривка и свързана с другите две големи 
суши. 

В областта на моретата истинските гиганти 
сред костенурките са вече измрели дълго 
преди началото на палеоцен. В късна кре-
да сем. Protostegidae е представено от ги-
гантски морски костенурки като Archelon, с 
дължина на панцира над 2,2 метра, но тези 
животни изчезват преди Креда - Терциер пе-
риода. Родствениците на днешните морски 
костенурки от сем. Cheloniidae обаче са про-
цъфтявали в океаните на ранен неозой. По-
добно на днешните морски костенурки те са 
притежавали големи предни крайници ви-
доизменени в плавници, както и тенденция 
за редуциране и сплесване на масивния, кос-

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 52

тен панцир, наследен от предшествениците 
им. Много мезозойски и раннонеозойски 
представители притежават все още прими-
тивни черти и биват класифицирани често 
в изчезналото сем. Toxochelyidae, но разгра-
ничаването им от съвременните Cheloniidae 
е трудно. Представителите на Toxochelyidae 
вероятно не са били добри плувци, а орби-
тите им са насочени нагоре, не напред как-
то при съвременните морски костенурки. 
Това означава, че тези животни вероятно 
са обитавали дъното на плитководни море-
та. Osteopygis, откривани в къснокредни до 
раннопалеоценски морски утаечни пласто-
ве в САЩ са типични представители на тези 
примитивни влечуги, достигащи дължи-
на на панцира до 70 см. Много съвременни 
представители също се срещат в палеоцен-
ски пластове. Например останките на голя-
ма морска костенурка от ранен палеоцен в 
Илинойс, класифицирана към Chelonia - ро-
дът, към който принадлежат днешните зеле-
ни морски костенурки. Докато повечето от 
случаите на определяне на късномезозойски 
или раннонеозойски фосили на влечуги към 
съвремени родове, впоследствие са доказани 
като грешни, тази класификация все още оч-
аква потвърждение.

Osteopygis emarginatus:

Съвременните морски костенурки включ-
ват и още едно семейство, Dermochelyidae, 
представено единствено от кожестите косте-

нурки, Dermochelys. Това е най-голямата съ-
временна костенурка, с дължина на панцира 
над 2 метра. При кожестите костенурки се на-
блюдава силна редукция на костния панцир, 
като вместо това притежават кожеста обвив-
ка, донякъде сходна с тази на трионихиди-
те. Фосилните находки от Dermochelyidae са 
много малко. Въпреки това е ясно, че семей-
ството има дълга история, като най-ранните 
представители са се срещали още през късна 
креда. Малко се знае за кожестите костенур-
ки през палеоцен, но предимно еоценският 
род Eosphargis, големи животни с дължина 
на панцира над 1-1,5 метра, може би се по-
явяват за първи път през късен палеоцен в 
източните части на САЩ. 

Изненадващо, през късна креда и ранен тер-
циер морските костенурки са представени и 
от видове страничношийни костенурки от 
семейство, което беше споменато по-горе - 
Pelomedusidae. Тъй като днешните предста-
вители на това семейство са изключително 
сладководни, можем да предположим, че в 
миналото са обитавали плтководни, край-
брежни морки води. Много широко раз-
пространени са били например представи-
телите на род Taphrosphys, който се появява 
първо през късна креда в Северна Америка, 
но в началото на неозой вече се е срещал от 
двете страни на Атлантическия океан, вклю-
чително в територии от днешните Северна и 
Южна Америка, Европа и Африка. Видовете 
от р. Taphrosphys са имали овален панцир, 
без отличителен релеф, който не е бил много 
изпъкнал. Африканският вид Taphrosphys 
congolensis от палеоценски пластове на Ка-
бинда, по-рано известен като Bantuchelys, е 
имал дължина на панцира около 50 см. За-
едно с други пеломедузидни костенурки са 
обитавали плитки вътрешни морета, разпо-
ложени на територията на днешна Сахара и 
свързани чрез предшественика на Средизем-
но море с Атлантическия океан. 

Също както и днес, костенурките са обита-
вали разнообразни хабитати през палеоцен. 
От ранен палеоцен датират едни от най-раз-
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нообразните сладководни костенуркови 
съобщества. Общо около 50 рода косте-
нурки са известни от палеоценски пласто-
ве, които съставляват около 40% от всички 
родове влечуги от този период. С изклю-
чение на няколко изчезнали групи, почти 
всички съвременни семейства костенурки 
възникват през палеоцен, както и някои 
от днешните родове. Може да се каже, че 
костенурките притежават един наистина 
много успешен, „вечен дизайн“, който се 
е оказал изключително подходящ, за да 
преживеят събитията, които променят 
драматично екосистемите на земята пре-
ди около 65 милиона години.
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Изследователите са идентифици-
рали 1 400 000 животински видо-
ве, а вероятно още милиони чакат 
да бъдат открити, да получат сво-

ето име и да бъдат научно описани. 
Обаче на каква сума биха възлезли разходи-
те за идентифициране на всяко животно на 
Земята? 
Двама  бразилски учени изчислиха тази сума 
и се оказа, че тя възлиза на 263 милиарда 
щатски долара. 

Това е много повече от 5-те милиарда щатски 
долара, които според биолога от Хардвард-
ския Университет Едуард Уилсън (оценката 
е направена през 2000 г.) биха били необхо-
дими за откриването и на последния вид, 
обитаващ Земята. 
Но дори и 263 милиарда щатски долара ще 
бъде малка цена за да се разбере кои съще-
ства биха били от полза за селското стопан-
ство, рибарството, производството на нови 
лекарства, добивът на енергия, казва Джоел 
Кракрафт орнитолог от Американския му-
зей по естествена история в Ню Йорк. „Бук-
вално, световната икономика работи бла-
годарение на биологичното разнообразие, 
хората не разбират колко много зависат на-
шият живот и нашето ежедневие от биоло-
гичното разнообразие.“, казва той. 

Повечето биолози са съгласни, че поради на-
раствашия брой на изчезналите и на застра-
шените от изчезване видове заради дейност-
та на човека и заради глобалните промените 
в климата, усилията да се документира би-
ологичното разнообразие на планетата, или 

флората и фауната, е неотложно, особено 
като се има предвид съществената роля на 
тези форми на живот, които участват в оп-
рашването на земеделските и неземеделски-
те култури, които се грижат за наличието на 
чист въздух, които прочистват океанските и 
морските води, а са полезни и за други аспе-
кти на човешкото благополучие. 
„Губим изчезващи видове по-бързо, отколко-
то се описват нови видове. Затова ние трябва 
да опознаваме и да опазваме флората и фа-
уната!”, казват учените Антонио Маркес и 
Фернандо Карбайо от Университета на Сао 
Пауло в Бразилия. 
Експлоатацията на природните ресурси 
обикновено води до смущения и промени в 
разнообразието на видовете и техните мес-
тообитания. Загубата на биологично разно-
образие може да доведе до деградация на 
“екосистемните услуги” и упадък на човеш-
кото благополучие.
През последните 40 години (тоест – за по-
малко от половин век!), от 1970 до 2010 г., жи-
вотинските популации са намалели с 30%, 
зоните с мангрови гори и с водорасли – с 
20%, а териториите на живи корали - с 40%.

Маркес изучава медузите, а Карбайо – пло-
ските червеи. Следят дейността на 44-ма бра-
зилски таксономи (около 9% от действащите 
таксономи в страната), за да се определи сте-
пента на тяхното описване на нови видове и 
разходите за тяхното образование, заплати 
ниво на живот, лабораторно оборудване, на-
учна литература и провеждане на експеди-
ции. 
Те твърдят, че тези данни могат да бъдат 
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Колко би струвало да се идентифици-
рат всички животински видове, оби-
таващи планетата Земя? 
http://news.sciencemag.org
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разумно екстраполирани в глобален мащаб, 
тъй като Бразилия е дом на 1/10 от известни-
те видове в света на животните и има много 
активна общност от таксономи. Те открили, 
че средно всеки таксоном описва само око-
ло 25 нови вида в течение на своята научна 
кариера, на цена от 97 000 щатски долара го-
дишно. 

Не всички видове ще изискват еднакъв бю-
джет, обаче. Маркес и Карбайо установяват, 
че за различните класове (гръбначни, без-
гръбначни, насекоми и др.) цената е раз-
лична. Откриването на новите бразилските 
гръбначни и безгръбначни ще струва около 
122 000 $. Откриването на нови насекоми ще 
„глътне” 39 000 $. И, освен това, учените, ра-
ботещи в различни местообитания ще имат 
различни разходи. Така постепенно се стига 
до цифрата 263 милиарда $. Разбира се, че 
парите не би трябвало да бъдат изплатени 
наведнъж. 

Освен набавянето на парите, друга голяма 
пречка за пълно разбиране на растително-
то и на животинското царство е глобалният 
недостиг на таксономи, твърдят експертите. 
В сегашния темп на годишна каталогизация 
на по 16 000 нови животински видове, ще 
бъдат необходими „само” около 3 – 4 века, 
ако каталогизацията продължава със същия 
темп.

А защо тяхната оценка на разходите е тол-
кова по-висока от тази на Уилсън? Уилсън 
казва, че  два фактора могат да са причина за 
това несъответствие. От една страна, трябва 
да имаме предвид факта, че Маркес и Карба-
йо ползват за база броя на сега работещите 
таксономи и технте резултати, постигнати 
до момента. От друга страна обаче, трябва 
да си дадем сметка за развитието на техноло-
гичния напредък в области като софтуера за 
снимки, чертане и рисуване, електронните 
публикации и фотографията, което може да 
бъде причина разходите скоро да започнат 
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да намаляват. Освен това, много таксономи 
описват много повече нови видове, откол-
кото двамата изследователи смятат. Самият 
той е регистрирал около 450 нови вида, из-
ползвайки трудни и старомодни методи, на-
пример - като създавал хиляди анатомични 
рисунки на ръка. 

Уилсън казава още, че има предчувствието, 
че окончателният брой на видовете, същест-
вуващи на нашата планета, ще надхвърлят с 
много консервативното предположение за 6 
800 000 вида. Той предполага, че цифрата 10 
000 000 е по-достоверна. Уилсън искрено се 
съгласява, че повече средства трябва да бъ-
дат отделени за изучаването на живота на 
Земята и за обучение на повече таксономи, 
които да се включат в епохалното дело. 
Но като се имат предвид разходите за про-
изводство на млади учени-докторанти и фи-
нансовата им подкрепа армията на професи-
оналните таксономи е малко вероятно да се 
увеличи съществено, смята изследователят 
на тигровия бръмбар Дейвид Пиърсън от 
Аризонския университет в Темпе. „Не очак-
вайте рязко покачване на професионалните 
таксономи в бъдеще! Това е просто една меч-
та, едно пожелание… А цифрата, дадена от 
двамата колеги, ще бъде много по-ниска, ако 
те започнат да отчитат и дейността на таксо-
номите любители.”, казва Пиърсън. 
Той апелира в тази дейност да се включват 
все повече любители и аматьори, които са 
скрити в сянката на професионалистите. 
Ако сте собственик на бинокъл или на ми-
кроскоп, знайте, че най-малко 5 000 000 вида 
ви очакват да ги откриете. „Хей, ние сме ня-
къде тук. Елате и ни вижте!”, крещят новите 
видове. Заслушайте се в тишината и може би 
ще чуете гласовете им… 
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Кораловите рифове са неразделна 
част от океанската дива природа. 
Формират се от твърди корали, от 
коралови полипи и от черупките 

на някои морски обитатели, които ги из-
ползват за свой дом. Рифовете представляват 
по-малко от 0,2% от световните океани. Те са 
не само очарователни туристически дести-
нации, но - и важен природен ресурс от съ-
ществено значение за живота на растенията, 
животните и хората. Най-добре коралите ви-
реят при температура на водата между 23-29 
градуса по Целзий и соленост на водата меж-

ду 32-42 промили. 
Рифовете осигуряват местообитание на 25%  
от морските видове (стриди, морски тарале-
жи, морски анемони, медузи, раци, скариди, 
гъби, омари, октопод, миди, морски косте-
нурки и мекотели), които от своя страна, 
служат като храна за хората и като ресурс за 
създаването на лекарства. 
Те филтрират водата (също като черномор-
ските черни миди). 
Някои риби се хранят с тях. 
Някои коралови рифове са дълги с киломе-
три и пазят крайбрежните райони по време 

Скулптор излага свои статуи в подно-
жието на подводен коралов риф  
http://green.yahoo.com/blog
http://latimesblogs.latimes.com/ 
http://www.ehow.com/ 
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на морски бури. 
Най-новата функция на кораловите рифове, 
забелязана от човек на изкуствата, е възмож-
ността да послужат като фон на впечатлява-
ща подводна изложба.  

Скулпторът Джейсън Тейлър наскоро за-
върши своята инсталация, озаглавена „The 
Silent Evolution“ („Тихата еволюция”) - един 
подводен музей и постоянна изложба на 
скулптури, създадени в подводната среда. 
Той се намира в Националния морски парк 
на Исла де мухерес, Канкун и Пунта Низук 
в Мексико.  

Експертите се надяват, че статуите са лесно 
достъпни за гмуркачите, които биха искали 
да ги разгледат. Морската градина на Кан-
кун се намира в непосредствена близост до 
необичайния музей и се посещава ежегодно 
от около 750 000 туристи.  

Вестник „Лос Анджелис таймс” нарече из-
ложбата „величествена“ и „сюрреалистич-
на“, понеже 400 статуи на хора стоят тихо на 

дъното на океана, в различни пози и със за-
творени очи. 
Авторът на изложбата споделя, че направата 
на тази изложба му е струвала 18 месеца, 120 
тона цимент, пясък и чакъл, 5000 км. червена 
лента, 3800 кв. м. фибро-стъкло, 400 кг. сили-
кон, 120 часа работа под вода и 250 000 щат-
ски долара. Освен това, бил нахапан много-
кратно от комари, мравки и различни риби. 

Кораловите рифове са в процес на упадък 
по цялото земно кълбо. Канализационните 
и селскостопанските отходни води, стичащи 
се от крайбрежните райони отравят много 
рифове, подхранвайки отровни водорасли, 
чийто цъфтеж пречи на коралите да се снаб-
дяват с кислород. Хората също причиняват 
големи щети на рифовете, откъртвайки си 
парчета за спомен от тях или увреждайки ги 
чрез отъркване на плавателните съдове в тях. 
В продължение на няколко десетиле-
тия, морските учени наблюдават как по-
ви¬соките температури на морето опустоша-
ват големите древни корали като Acropora и 
Montastraea, особено - в Карибския басейн. 
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В много райони тези корали са заменени от 
по-малки като Porities и Agaricia. „Това е все 
едно една дъбова гора да бъде за¬менена с 
гора от млади дървета!“, казват уче¬ните. 
Друг нежелан ефект от увеличените океан-
ски температури е избелването на коралите. 

Някои от кораловите вкаменелости са на 
възраст от 2 милиона до над 500 милиона го-
дини. А сега те са в тежко състояние заради 
увеличението на температурата на океан-
ската и морската вода, промяната на хими-
ческия състав на океанската и морската вода 
и човешките посегателства. Приливите и от-
ливите също стават причина за увреждането 
на коралите, живеещи в по-плитки води, по-
неже при отлив те попадат под пряка слън-
чева светлина. 

Изработени от екологично чисти материали, 
статуите на скулптура Тейлър насърчават 
посетителите на неговия музей да се осведо-
мяват за тежкото положение на коралите. 

Художникът казва, че неговата скулптурна 

градина в Мексико е в своя първи етап на 
развитие. 

През следващата фаза състоянието на тази 
инсталация ще зависи от „съавтора” на из-
пълнението – това е океанската вода, която 
ще патинира статуите и ще направи така, че 
те да изглеждат по различен начин. 

Идеята е статуите и коралите да живеят в 
симбиоза, като се очаква скулптурите да спо-
могнат за опазването на коралите от унищо-
жение. 

Опазване на кораловите рифове в света е от 
жизненоважно значение за съществуването 
на всички форми на живот. 

Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=XG_vncqiF8U
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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

Продължаваме поредицата с един интересен екземпляр:

 ◙ Медянката /Coronella austriaca/

Принадлежи към сем. 
Смокообразни /Colubridae/,
На дължина достига до 65 
cm, в отделни редки случаи - 
до 90 cm.

Разпространена е в цяла Европа (изкл. на Сардиния, Корсика, 
Ирландия, Шотландия, Скандинавския полуостров северно от 63° 
с.ш., Северна Русия и по-голямата част от Пиренейския полуостров). 
Среща се и в Северна Турция, района на Кавказ, Северен Иран и 
Западен Казахстан. В България е разпространена в цялата страна 
до надморска височина 1600 m.
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Медянката предпочита редки гори в близост до скалисти 
местности и сипеи. Активна е през деня и се храни главно с гущери. 
По-едрите екземпляри ядат и гризачи и насекомоядни, рядко жаби 
и малките на птици. В края на лятото или началото на есента 
женските раждат 2 до 15 малки, които са дълги 125-170 mm.
Медянката не е отровна, но при опит за улавяне съска и хапе.

Разпространение:
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В следващия брой ще 
разгледаме трите вида 
Смокове - стрелци /Colu-
ber/, който се срещат в 
България.
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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 клюна. Обитава различни по големина сладководни блата, обрасли с водна растителност. 
Храна - дребни рибки, земноводни, водни насекоми.

БИОЛОГИЯ

Птиците в България
От този брой ние започваме нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават 
нашите земи.
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БИОЛОГИЯ

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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Розов пеликан - Pelecanus onocrotalus (ДТ 160 см.) Възрастните през размножителния период 
бели с розов оттенък и черни махови пера. Подклюновата торба е жълта Изключително рибоядна. 
Обитава блата и езера с обширни тръстикови масиви.
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БИОЛОГИЯ

Блестящ ибис - Plegadis falcinellus (ДТ 60 см.) Птица, обитаваща мочурливи 
терени. Има дълъг, извит надолу клюн, с който лови различни водни безгръбначни. 
Гнезди по дунавските острови и блата. По време на прелета може да се види и по 
Черноморското крайбрежие или във вътрешността на страната.
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Вкаменелостите доказват отдавнаш-
ната теория, че конете се развиват 
чрез естествен подбор, в съответ-
ствие с новаторски изследвания от 

екип анатоми от Ню Йоркския Колеж по 
медицина и остеопатия (NYCOM) към Ню 
Йоркския технологичен институт. 

Екипът изследва зъбите на 6500 коне, пред-
ставляващи 222 различни групи от над 70 
изчезнали видове коне. Документацията, 
която обхваща последните 55 милиона го-
дини, говори за „критични“ периоди между 
еволюцията на конските зъби и диетичните 
промени, произтичащи от изменението на 
климата. 

„Едно от предимствата на изучаване на из-
чезнали видове като праисторическите коне 
е възможността да видим как еволюцията на 
изследваното животно отговаря на природ-
ните условия в продължение на милиони 
години - нещо, което биолозите, които изу-
чават живите видове, не мога да направят.”, 
казва един от учените и добави, че най-го-
лямата изненада в течение на проучването 
била, че докато някои от изучаваните изчез-
нали групи праисторически коне, са се под-
лагали на изключително абразивни диети 
през голяма част от времето, изглежда, коне-
те са минавали на такава диета сравнително 
лесно. Това предполага, че „силен естествен 
подбор“ за различни видове зъби се е случ-
вал само от време на време в историята на 
еволюцията на коня. 

Учените разработили методология, извест-
на като зъболекарски анализ, чрез който да 
се възстанови хранителния режим на изчез-
нали видове чрез търсене на храната, във 
връзка с износването на намерените зъби. 
Те разследвали модели на зъби от хиляди 
коне. По-късно сравнили своите данни с до-
кументацията за климатичните промени в 
Северна Америка, които са били причина 
за преориентация на храненето на конете 
с дървесни кори, дървесни плодове, листна 
растителност и по-абразивни храни.  

Учените открили, че еволюционните про-
мени в зъбната анатомия са свързани с про-
мени в диетата в период от един милион и 
повече години. Стоматологичните промени 
при конете следват промените в тяхната ди-
ета, целящи адаптирането на вида спрямо 
промяната на климата и на околната среда. 

‚‘Ти си това, което ядеш!“ Това изследване 
показва, че еволюционния път на конете, та-
кива, каквито ние ги знаем днес, е бил дви-
жен от различните храни, достъпни за тех-
ните праисторически предци. 

Според резултатите от изследването, излиза, 
че не само броят на видовете коне е силно 
намал през последните няколко милиона го-
дини, но също така, че хранителният режим 
на конете е били твърде ограничен. 

h t t p : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m /
releases/2011/03/110303141542.htm

БИОЛОГИЯ

Фосили на конски зъби потвържда-
ват пословицата „Ти си това, което 
ядеш.“ 
http://www.sciencedaily.com/
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Учени декодираха генома на гъбата, 
която унищожава рапицата по све-
та. 

Leptosphaeria maculans е бич за земеделски-
те производители на рапица. Световното й  
разпространение е причина за значителни 
земеделски щети през последните 40 години. 

През 2003 г. гъбичка, известна като „черно 
краче“, доведе до загуби в рамките около 
90% за реколтата от рапица в Австралия. 

Гъбата бързо мутира в генетично различни 
популации и бързо преодолява защитата на 
новите устойчиви сортове рапица. 

Учените под ръководството на проф. Барба-
ра Хаулет от университета в Мелбърн заед-
но с изследователи от университета Къртин 
в Пърт, и на Френския национален институт 
за изследвания на селското стопанство вече 
са открили как се постига това. 

Те са открили 12 469 гени, които съставляват 
генетичния план на L.maculans. Те устано-
вили, че гъбата представлява мозайка от ре-
дуващи богати и бедни генетични блокове 
– структури, неизвестни до този момент.  

Богатите генетични блокове съдържат ете-
рични гени, необходими за оцеляването 
на организма. Бедните генетични региони 
се дължат на гените, които се дезактивират 
чрез процес, характерен за гъбите. Този про-
цес се нарича RIP (Повтаряемо-индуцирана 
точкова мутация). Това дава възможност за 
висока степен на мутация чрез клетъчно за-
местване на  цитозин с гуанин и на тимин с 

аденин. 

Генетично бедните региони са важни. На 
такова място гените лесно мутират, трупат 
опит или се губят. Това дава възможност на 
чернокраката гъба да разболява устойчиви-
те сортове рапица. 

Заболяването работи чрез протеини, наре-
чени манипулатори, които нападат листа-
та на рапицата, а след това настъпват и към 
стеблото й.  

Проучването обяснява защо гъбичките мо-
гат да се адаптират толкова бързо към но-
вите резистентни щамове, които не са били 
отглеждани преди това.

БИОЛОГИЯ

Геномът на рапичната гъба е декодиран 
http://www.abc.net.au/
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„Околната среда не трябва да бъде при-
насяна в жертва на неустойчивото развитие 
на някоя държава.”, казва министър-предсе-
дателят на Китай. 

Китай има за цел да намали енергийна-
та интензивност, тоест - потреблението на 
енергия на единица от брутния вътрешен 
продукт - с 16-17% до края на 2015 г., заяви 
премиерът, г-н Вен Джиабао по време на он-
лайн разговор с граждани на страната. 

За постигането на тази цел и за пренасочва-
не на стратегията за икономическо развитие 
на страната от количеството към качеството, 
бюджетът на плана за следващите пет го-
дини ще понижи икономическия растеж с 
около 7% годишно. Китай трябва да спре да 
жертва околната среда в името на разхище-
нието на енергията и неустойчивото си раз-
витие.

Решението отразява загрижеността на ки-
тайското правителство, че бързото развитие 

на Китай заплашва усилията му за намаля-
ване на енергийната интензивност, поради 
което се увеличават емисиите на въглероден 
двуокис. През миналата седмица China Daily 
цитира директора на Държавната нисковъ-
глеродна енергийна лаборатория, според 
когото при настоящата си траектория Китай 
ще отделя 10 милиарда тона въглероден ди-
оксид през 2015 г., също като САЩ и ЕС, взе-
ти заедно. 

Според официалния доклад за напредъка 
на предишния петгодишен бюджетен план, 
публикуван на 28 февруари от Национално-
то статистическо бюро на Китай, страната е 
намалила енергийния си интензитет с 19.1% 
спрямо нивата от 2005 г., близо до прогнози-
раните 20%. 

Общото потребление на енергия в страна-
та, обаче, продължава да расте. През 2010 г. 
Китай изгори 3250 милиона тона въглища, 
с 5,9% повече, отколкото през предходната 
година, според бюрото. Потреблението на 
природен газ, електричество, нефт и въгли-

ЗЕМЯ

Китай обяви своите планове за 
енергоспестяване  
http://www.nature.com
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ща се увеличават съответно с 18.2%, 13.1%, 
12.9% и 5.9%. 
Мнозина смятат, че Китай е подобрил енер-
гийния си интензитет чрез затваряне на не-
ефективните фабрики и електроцентрали, 
като същевременно се запази главоломния 
икономически растеж на страната. 

Но успехът се дължи и на правителствените 
мерки за опазване на околната среда. Китай 
инвестира сериозно в икономията на енер-
гия и опазването на околната среда. Цен-
тралното правителство създаде комитет, 
който да следи развитието на проблематика-
та, свързана с икономията на енергия и с из-
менението на климата. Този комитет ръко-
водеше енергийната политика на местните 
власти и при енергоемките индустрии. 

Повечето от ограниченията са се паднали на 
индустрията, а някои фабрики трябваше да 
закупят дизелови генератори, за да продъл-
жат да работят, което от своя страна е довело 
до  недостиг на дизелово дизелово гориво в 

национален мащаб. 

Дали Китай ще бъде в състояние да изпълни 
целта си до голяма степен ще зависи от това 
дали страната ще съумее да премине от цен-
тралното планиране на икономиката към  
пазарните механизми.  

Цените на енергията в Китай са като цяло 
твърде ниски и неравномерни, а премахва-
нето на субсидиите за енергия за индустри-
ята може да намали енергийната интензив-
ност значително.  

От друга страна, въвеждането на ефектив-
ни пазарни механизми, което ще доведе до 
повишаване на стимулите за икономиката с 
ниски въглеродни емисии, е от ключово зна-
чение.  

Китайският бюджет за енергийната ефек-
тивност за следващия петгодишен план (тъй 
добре известната ни петилетка) ще бъде обя-
вен съвсем скоро през този месец. 

ЗЕМЯ
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ЗЕМЯ

20 нвероятни крепускуларни лъчи

Явлението е било наблюдавано от най-ранните човешки заселници и по 
целия - причината древните гърци да са внедрили образът на “извличащото 
вода слънце” във вярванията си толкова, колкото маорите - историята за 

“въжетата на Мауи”.

Смайваща гледка със слънчеви лъчи на плажа:

Image: Mila Zinkova
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ЗЕМЯ

Немска гора, окъпана в крепускуларни лъчи, която изглежда като 
извадена от приказка:

Image: Andreas Tille
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ЗЕМЯ

... а ето и друг приказен горски пейзаж:

Image: Andreas Tille
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ЗЕМЯ

Великолепно дърво, изглеждащо 
още по-великолепно - нац. парк 
Стейт пойнт, Калифорния:

Базиликата Св. 
Петър, Ватиканът:

Image: Lee Coursey

Image: Jraytram

Архитекти на църкви, храмове и други 
религиозни сгради знаели как да използват 
ефекта на креп. лъчи най-ефективно.
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Тук няма изкуствено осветление - църква Рождество Христово, 
Витлеем, Израел: Image: James Emery
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Точно върху амвона - в миланската катедрала:

Image: Jason Parrish

Креп. лъчи са познати в разговорния език като стълбата на Яков, порти към рая, 
пръстите на Буда, лъчите на Исус, лъчите на Бог, облачни пролуки и с много други 
имена. Не е изненадващо, че много имат и религиозно знчение, тъй като тези лъчи 
изглеждат като съобщение от боговете. Следващото изображение например би 
могло да е взето направо от религиозен трактат:
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И рече Господ...

Image: Piccolo Namek

Бледи,розовеещи или червенеещи креп. лъчи, които изглеждат, все едно 
че се излъчват от под хоризонта, често биват обърквани със светлинни 
стълбове.
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Крепускуларни лъчи с висок контраст:

Image: Spiralz
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ЗЕМЯ

Като златна завеса:

Image: Lee Coursey
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ЗЕМЯ

Антарктически залез:

Image: Dave Mobley, 
NOAA

Последната снимка би трябвало да изясни всякакви въпроси относно 
слънчеви или крепускуларни лъчи: сл. светлина + препятствие + обект за 
разпръскване = креп. лъчи. Просто, но въпреки това ефективно
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Image: S. Parker

Не пропускайте ливадната пръскачка в долния 
десен ъгъл:
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
КОНКУРС за
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Когато след ослепителното слънце на 
пустинята човек попадне в тесния 
тъмен проход между отвесните стени 
на розов пясъчник, небето започва да 

му изглежда като тънка лента, която някъде ви-
соко-високо разрязва плътната маса на камъка. 
Слънчевите лъчи достигат дъното едва на плад-
не. През останалото време Сик, както се нарича 
тази клисура, широка 4—6 метра, е обвита в по-
лу-мъгла и сенките оцветяват розово-кафявите 
й стени в гъст виолетов цвят. Отразявайки се 
в скалите, чукането на токовете се повтаря де-
сетки пъти. Неволно произнасяш с полушепот 
всяка дума, с която се обръщаш към спътниците 
си. Пътят е затрупан от камъни. Някои тежат 
с тонове. Обливат ги потоци, които от време 
на време наводняват Сик. В древността водите 
от редките дъждове са се отвеждали по изсечени 
в скалите водостоци в подземен тунел, който се 
е запазил и до днес, но повече от хиляда години 
той не е почистван и е задръстен с пясък и тиня. 
През Сик минавал древният керванен път от 
Египет към Палестина и Сирия. По този дълъг 
и труден път неочаквано сред морето млечнобе-
ли пясъци се издига отвесна сивокафява верига. 
Само опитно око може да открие тясната, из-
ровена от водата клисура — единственият про-

ход между скалите. Той капризно се извива през 
дебелия каменен слой, в прохлада и полумрак, до-
като след един завой скалите сякаш се отварят 
и откриват град, толкова ярък, сякаш слънцето 
го е нажежило до червено. Това е Петра. Точно 
срещу Сик се издига огромна постройка с двуе-
тажен портик. Тя е увенчана с нещо като кръгъл 
храм, на чийто покрив са се запазили останки 
от каменна урна. В течение на векове всеки беду-
ин, който минавал през Сик, стрелял в урната с 
напразната надежда, че тя ще се разцепи и ще го 
обсипе със съкровища. Народът нарича загадъчна-
та постройка „Съкровищницата на фараона“.

Безброй са постройките в Петра. Те се изви-
сяват на два, а понякога и на три етажа, кри-
ят се в пукнатините, скрити зад естествените 
издатини на скалите. Те са различни по голе-
мина. Тук има и неголеми, малко по-високи 
от естествен човешки ръст пещери с изблед-
няло изображение на Душарес, древния бог 
на полулегендарните едомити. Тук има и де-
сетметрови портики, сякаш нарисувани вър-
ху отвесната урва, и странни кули, увенча-
ни с нещо, което наподобява зъбите на куче. 
Някои са направени с варварска грубост, 
други се отличават с изискана виртуозна 

ИСТОРИЯ

Петра
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резба върху камъка, изящество на орнамен-
та и декоративни гирлянди. Колони, архит-
рави, корнизи, фронтони — всичко е сякаш 
също както при гърците. Но гръцкият ор-
дер представлява система от стойки и греди, 
от носещи и носими части. А тук, в Петра, 
това е само мотив на резбата върху камък. 
По същество това не е архитектура, а ней-
но изображение: и колоната, и архитравът, 
и фронтонът, и стените представляват един 
цялостен каменен масив, тъй като Петра не е 
построена, а е изваяна, изрязана в скалите на 
котловината. Идеално правилните линии на 
корнизите, украсените с резба рамки на вра-
тите, релефите и декоративните статуи, чи-
ито глави са изсечени със завидна упоритост 
— всичко това е един колосален розов моно-
лит, пресечен, както дървото от годишните 
си пръстени, с ивици виолетови, пурпурни 
и тъмнокафяви слоеве.
Фасадите на Петра са по-скоро скулптури, 
отколкото произведения на архитектурата. 
И те са пластични като скулптури. Неряд-
ко строителят, например в същата тази Съ-
кровищница на фараоните, сякаш разкъсва 
наполовина четириколонния портик, като 

играчки изблъсква встрани двете части на 
фронтона и в образувалия се отвор взижда 
кръгъл малък храм или каменен цилиндър, 
украсен с ниши и полуколони.
Околните стени са изпъстрени без всякаква 
логика, система и необходимост от кръгли 
колони, колони, излизащи с три четвърти 
навън от стените, от полуколони, четвърт 
колони, плоски пиластри — и всичко това е 
изрязано в скалата.

Към входовете, така старателно и красиво 
изработени, не водят никакви стълби. До 
долните входове не е трудно да се добереш 
с помощта на подвижни стълби, но до тези, 
които зеят като черни ями на височината 
на пет-, шест-, десететажно здание, може да 
се изкачи само катерач. Зад портиките той 
няма да намери нищо, което да отговаря на 
пищната фасада; древните пещери с ниши 
са обезобразени и има следи, че са били пре-
правяни. Не са известни нито хронологията, 
нито времето, когато тези постройки са били 
изсечени в скалите. Никой не може да каже 
кои съоръжения са по-древни и кои по-къс-
ни.

Петра. Пещерна гробница
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Голяма част от Петра все още лежи под мно-
говековния пясъчен слой. Денем на слънце 
освен гробници в скалите и полуизтрити 
надписи на неизвестен език се виждат само 
безредно разхвърляни отломъци от колони 
и странни, наполовина враснали в земята 
руини.

Но когато луната нощем се издигне над пла-
нината Ел Хубтха, градът сякаш оживява. 
Сенките рисуват основите на къщите от две-
те страни на улицата, в призрачната светли-
на отломъците от колоните ти се струват като 
портики, защищавали някога тротоарите от 
палещия зной. А по-нататък, зад останките 
на римската триумфална арка, са развали-
ните на пазара и подковата на изсечения в 
скалата античен амфитеатър.
Това е вековно наслоение, летопис на исто-
рията на града, сега мъртъв, а някога най-
голям и най-богат по цялото протежение от 
Мъртво до Червено море, град, който измеж-
ду всички съседни градове отстъпвал само 
на Ерусалим.

За Петра казват, че тя е древна като времето. 
Първите сведения за Петра ни дава библия-
та. В VIII в. пр. н. е. юдейският цар Амасия се 
хвалел, че той е завладял крепостта на едо-
митите и избил цялото й население. Очевид-
но по това време вече Петра се е смятала за 
голям и богат град. Победата над Петра се 
отбелязва в аналите на юдейската история 
като събитие от първостепенна важност.
Науката разполага с много оскъдни сведе-
ния за едомитите. Вероятно на тях са при-
надлежали цистерните за дъждовна вода, 
валовете и находките от керамика, намере-
ни на една от скалите на Петра. Може би те 
са издигнали жертвениците или обелиските 
по върховете на заобикалящите котловината 
скали и са издълбали до тях стръмни стъл-
би. Очевидно тези обелиски са били някога 
идоли на Душарес, но впоследствие човеш-
ките им черти са били издялкани от поклон-
ниците на религии, които забранявали да се 
създават кумири. След разгрома, причинен 
от Амасия, градът загубил значението си и 

няколко века никой не споменава за него. 
Може би освен скотовъдците, които прекар-
вали стадата си през Сик, за Петра никой и 
не помнел. В IV в. пр. н. е. едомитите били 
прогонени от Петра от набатеите. Набате-
ите били опасни пирати в Червено море и 
египтяните ги изблъскали от крайбрежието 
във вътрешността на страната. За своя нова 
столица набатеите си избрали непристъпна-
та Пегра. Неизвестно къде и кога набатеите 
усвоили инженерни познания и хидротех-
ническото изкуство. Но то съответствало на 
тяхната предприемчивост и трудолюбие. С 
помощта на бентове, шлюзове и водоотвод-
ни тунели древният народ превърнал без-
плодната, макар и богата с вода местност в 
огромна цветуща градина.

Пустинята, както и морето, не само разделя, 
но и свързва хората. Набатейските търговци, 
прадеди на съвременните араби, държали 
в свои ръце търговията с далечни страни. 
Скъпоценни камъни и скъпоценни видове 
дърво, оръжие, вино, фурми, благовония и 
подправки — всичко, с което е богата Индия, 

Гробницата на коприната
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Южна Арабия, Централна Африка, било 
прекарвано от прашни кервани през Петра. 
През Петра прекарвали табуни коне за еги-
петската армия и колони роби за египет-
ските работилници и чифлици, а насреща 
карали златото и слоновата кост на Нубия, 
бисерите на Червено море, тамян и алексан-
дрийско стъкло. И наред с това към планин-
ските храмове на Петра се нижели тълпи от 
поклонници. Леки отряди от набатейски ко-
нници, които познавали всяко хълмче, при-
критие или пещера, били надеждна охрана 
по търговските пътища на Изтока. И макар 
набатейското царство да нямало точни гра-
ници, керванджийските пътища в пустини-
те на Арабския полуостров и Западна Сирия 
през III и II в. пр. н. е. били в ръцете на наба-
теите.
Във Финикия, Италия и Гърция — навсякъде 
познавали набатеите и те навсякъде имали 
свои храмове, където се молели на Луната и 
звездите, на Вечерницата и Зорницата. Това 
били богове, които през нощта посочвали на 
керваните пътя през тъмната пустиня, пътя 

към водата, пътя към печалбата, пътя към 
чужбина и от чужбина към дома.

На Арабския полуостров Петра била главна-
та съперница на Мека и като Мека се смята-
ла за свещен град на бедуините. Възможно 
е великолепното здание, изсечено при спус-
кането на Сик в котловината, да не е съкро-
вищница, а храм на набатейските богове. 
Възможно е обаче набатеите да са извърш-
вали молитвите и свещенодействията си по 
примера на едомитите не долу в котловина-
та, а в планинските храмове. Там горе имало 
изсечени от камък жертвеници и огромен 
черен метеорит, който смятали за изпратен 
от бога.

Вероятно набатеите живеели отначало в сте-
ните на котловината като лястовиците, ко-
ито правят гнездата си в отвесните брегове. 
Възможно е пещерите да са били жилища 
(в Северна Африка пещерните градове не 
били рядкост). Впоследствие пещерите ста-
нали място за погребване на набатейската 

Храмът в Петра

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 87

аристокрация, а най-великолепните — гроб-
ници на набатейските царе. Трудно е да се 
твърди това — до нас не е достигнало нито 
едно запазено набатейско жилище, нито до-
кументи, свързани с живота или търговските 
операции на Петра. Това се обяснява с упа-
дъка на града в края на II в. пр. н. е., когато 
с развитие на мореплаването търговията с 
кервани замира и Египет със собствени ко-
раби и с кораби на своите съюзници прекар-
ва стоки в столицата на Средиземно море — 
Рим.

Не успяла още да угасне славата на търгов-
ския град Петра, когато войските на Помпей, 
а след него и на Цезар в I в. пр. н. е. превръ-
щат Сирия, Юдея и Египет в римски владе-
ния. Петра става, макар и не задълго, опорен 
пункт на римляните. За това напомня рим-
ската улица с останки от колони и високи 
тротоари, изопнати покрай древния керван-
джийски път по коритото на поток, отведен 
в тунел от набатейските майстори. Храмът 
на римските богове, баните с горещ и хладен 
басейн, гимнасият, в който знатните наба-
тейски юноши изучавали латински и гръцки 
език, и заобиколеният от кервансарай обши-
рен пазар станали гордост на града.
Римляните не могли да унищожат древ-
ните обичаи на набатеите. Както по-рано 
хиляди поклонници се изкачвали на върха 
на планината, за да се поклонят на черния 
камък и както преди продължавал да се ум-
ножава пръстенът на гробниците в скалите, 
заобикалящи котловината. Съживилите се 
керванджийски пътища отново се оказали в 
ръцете на набатейските търговци. В I в. сл. 
н. е. пазарът на Петра опустял. Подземните 
отводни канали остарели и водата в периода 
на дъждовете започнала да разрушава вели-
колепните римски постройки. Почти цялото 
население напуснало града, поклонниче-
ството замряло. Но и това не било смъртта 
на Петра.

През II век Петра става столица на римската 
провинция Арабия, отново се възстановява и 
в чест на император Траян се издига велико-

лепна триумфална арка. През Сик отново се 
проточили вериги от камили и котловината, 
заобиколена от скали в розов и червеника-
вокафяв цвят, отново се изпълнила с гър-
лени викове, клетви и проклятия. И отново 
покрай изсечените в скалите гробници се 
проточили колоните на оковани във вериги 
роби. Римляните построили още два пазара 
и така в Петра те станали три. В полегатия 
склон на скалата изсекли амфитеатър и пре-
минаващите търговци можели да се наслаж-
дават на представления или на гладиатор-
ски боеве.

По времето на Траян в Петра вече не пом-
нели за набатеите и за могъщата империя 
на керванджийските пътища. Този народ се 
слял с другите бедуински племена. Храмо-
вете и изсечените в скалите гробници били 
изоставени, животът на многоплеменния 
римски град пърхал в дъното на котлови-
ната. В V в. с падането на Рим басейнът на 
Йордан става византийско владение, бивша-
та римска провинция Арабия запада и кер-
ванната търговия през Сик се прекратява. 
Християнските монаси затрупват безброй-
ните гробници в червенорозовите скали. Те 
превръщат погребалните ниши в олтари на 
новия Бог, а древните храмове — в пещерни 
манастири.

Монасите преименували Сик в Клисура на 
Мойсей, те създали легендата за това, че ле-
гендарният библейски пророк отворил със 
своя жезъл тази клисура, когато извеждал 
евреите от Египет в палестинските земи. По 
това време римският град на дъното на кот-
ловината бил вече наполовина затрупан с 
пясък и когато в началото на VIII в. тук на-
хлули арабите, те намерили само полу-поди-
вели отшелници.

Мюсюлманите носели в гърдите си омра-
зата на своите прадеди, меканските търго-
вци, към старата търговска и религиозна 
съперница на Мека — Петра. При арабите 
търговията през Сик не била възстановена, 
търговците предпочитали южните керван-
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джийски пътища през Мека и северните 
морски пътища покрай средиземноморско-
то крайбрежие. Градът продължавал да бъде 
затрупван с пясък. Но съдено било на Петра 
да оживее. След завладяването на град Еру-
салим от кръстоносците Балдуин I основал 
в 1101 г. ефимерно ерусалимско кралство. 
През Сик към Ерусалим отново се заниза-
ли поклонници — египетски християни, а 
заедно с тях и търговски кервани. Балдуин 
построил на една от скалите замък и оставил 
в него отряд, който да взема мито от търго-
вците и поклонниците. Римските развалини 
започнали отново да се заселват, а отшелни-
ческите скитове да се превръщат в богати 
манастири.

В 1183 г. Ерусалимското царство рухнало 
под ударите на султан Саладин. Ерусалим 
паднал. Кръстоносците избягали. Замъкът 
в Петра бил разрушен от мюсюлманите и 
неговите развалини до ден днешен се чер-
неят на една от червено кафявите скали. Но 
Петра отново оживя в наши дни като една от 
туристическите столици на Близкия Изток. 
И котловината сред червенорозовите стени 
се изпълни със звуците на разноезична реч, 
а на пазара, построен при император Траян, 
днес могат да се купят сувенири.
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Летоизчислението в Древен Рим се 
водело от митологичната дата на 
основаването на града /по сегаш-
ния календар, основан на христи-

янското летоброене - 21 април 753 г. пр. н. 
е./ Ab Urbe Condita /А.U.C./. Например по 
римското летоизчисление, сега сме 2763 г. 
AUC. 

От незапомнени времена римската /или 
Ромуловата/ година се деляла на 10 месеца. 
Първият месец от новата година бил март, 
наречен в чест на бог Марс, според легенда-
та - баща на Ромул. 

Към VI век пр. н. е. били добавени два нови 
месеца /и така те станали 12/: януари: наре-
чен в чест на двуликия Янус - богът на врати-
те и на всяко начало; и февруари - месецът, 
завършващ годината, по времето на който 
се принасяли очистителни и изкупителни 
жертви /наименованието идва от глагола 
februare - очиствам, жертвам/ по време на 
празника Луперкалии. 

В съвременния календар римските наимено-
вания на месеците са запазени. В латинския 
език тези имена са играели роля на прилага-
телни към латинската дума за месец - mensis, 
например: 

mensis Martius — Мартов месец 

m. Aprilis — април /в чест на едноименната 
етруска богиня/ 

m. Majus — май /в чест на богинята Мая/ 

m. Junius — юни /в чест на Юнонона/ 

m. Quintilis — „пети“, по-късно Julius — юли 
/в чест на Юлий Цезар/ 

m. Sextilis — „шести“, по-късно Augustus — 
август /в чест на император Август/ 

m. September — септември /седми/ 

m. October — октомври /осми/ 

m. November — ноември /девети/ 

m. December — декември /десети/ 

m. Januaris — януари /в чест на бог Янус/ 

m. Februarius — февруари /месецът на пре-
чистването/. 

В средата на I в. пр. н. е. римският импера-
тор Гай Юлий Цезар поръчал на алексан-
дрийския математик и астроном Созиген да 
модернизира римския календар. Началото 
на годината било пренесено през януари, 
когато встъпвали в длъжност консулите. Бил 
установен годишен цикъл от 365, 25 дни, а 
тези 0, 25 дена се прибавяли веднъж на 4 го-
дини като цял един ден, но не на 29 февру-
ари, както е днес, а дважди се отброявал 24 
февруари - шестият ден преди мартенските 
Календи. Оттук цялата година се наричала 
‚дважди шеста‘ или ‚биссекстус‘ /в наше вре-
ме - високосна/. 

В чест на реформата на Цезар месец Квинти-
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лий бил наречен Юли, а реформираният по 
този начин календар - юлиански, използван 
до 1582 г. когато бил заменен от по-кориги-
рания грегориански календар /в чест на въ-
велия го в Западна Европа папа Григорий III, 
който е с две седмици по-напред. Православ-
ната църква обаче и до днес използва юлиан-
ския календар, според който например Но-
вата година се пада на сегашния 14 януари. 

По времето на следващият римски импера-
тор - Август, месец секстилий бил наречен 
също в негова чест ‚август‘ и така останал и 
до днес. 

Броят на дните във всеки месец бил фикси-
ран също при Цезар: 4 месеца /април, юни, 
септември и ноември/ имали по 30 дена, а 
останалите - по 31, с изключение на февру-
ари, който имал 28 /или 29 във високосната 
година/. 

Само че числата от месеца се определяла не 
по обичайното отброяване, както е при съ-
временния календар /от 1 до 31/, а по фази-
те на Луната. 

Първият ден на месеца /новолунието/ се 
наричал Календи /от тази дума произли-
за съвременното ‚календар‘/. 5-тият или 
7-мият ден на месеца /втората фаза на Лу-
ната/ се наричал Нони. 13-тият или 15-тият 
ден на месеца /третата фаза на Луната/ се 
наричал Иди. Ноните и Идите започвали от 
7-ми и съотв., 15-ти ден през март, май, юли 
и октомври, а през останалите месеци били 
съотв. на 5-то и 13-то число. 

Дните между Календите, Ноните и Идите 
се отброявали по обратен ред от тях, като 
включвали и деня от който водели обратно-
то броене. 

Например денят в който Везувий унищожил 
римският град Помпей /24 август 79 г., т. е. 
последната третина от месеца/ се обознача-
ва така: за 9 дена от септемврийските Кален-
ди /ante diem IX Kalendas Septembres/. Пър-

вите дни от месеца се отброявали от Ноните, 
а дните през средата на месеца се отброя-
вали назад от Идите, съответно последните 
дни от месеца се отброявали от Календите 
на следващия месец. 

Ако денят съвпадал с Календите, Нони-
те или Идите, наименованието на този ден 
било следното: за 1 февруари - Kalendis 
Februariis; 15 март - Idibus Martiis; 5 април - 
Nonis Aprilibus. 

Денят, непосредствени предшестващ Ка-
лендите, Ноните или идите се обозначавал 
с думата pridie /навечерие/. Например 31 
януари — pridie Kalendas Februarias; 14 март 
— pridie Idus Martias, 4 април — pridie Nonas 
Apriles. 

На схемата са дадени април и май от рим-
ския календар:

Тук с червено са обозначени особени дни. F 
- за dies fasti, по време на които са се разре-
шавали обществени прояви. N за dies nefasti 
- през тези дни не могли да се извършват 
публични прояви или гласувания. С NP и FP 
се обозначавало наличието на религиозни 
събития. 

На календара са означени и т. нар. Nundinae 
/което се превежда буквално като ‚девет 
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дена‘ - novem dies/. В древноримския кален-
дар всички дни от годината, започвайки от 
1 януари, били разделени на групи /нунди-
ни/ от по 8 дни, като тези групи съответсва-
ли на нашите понятия за седмица. Дните в 
една нундина се означавали с латинските 
числа: A, B, C, D, E, F, G, H. Броят на дни-
те между първия ден на нундината /А/ до 
първия ден на следващата нундина /А/ бил 
винаги 7. 

Римските наименования на дните от седми-
цата /кръстени в чест на боговете/ също са 
запазени в някои съвременните езици: 

Понеделник — ден на Луната — Lunae dies, 
нем. Montag, англ. monday /и в двата означа-
ват „ден на Луната“/, фр. lundi; 

Вторник — ден на Марс — Mortis dies, фр. 
mardi; 

Сряда — ден на Меркурий — Mercuri dies, 
фр. mercredi; 

Четвъртък — ден на Юпитер — Jovis dies, 
нем. Donnerstag, англ. thursday / в тези два 
езика Юпитер е заместен от главния герман-
ски бог Тор или Донар, бога на небето), фр. 
jeudi; 

Петък — ден на Венера — Veneris dies, нем. 
Freitag < Freytag, англ. friday /т.е. ден на бо-
гиня Фрейя — скандинавският аналог на Ве-
нера/, фр. vendredi; 

Събота — ден на Сатурн — Saturni dies, англ. 
Saturday; 

Неделя — ден на Слънцето — Solis dies, нем. 
Sonntag, англ. Sunday. 

Самите дни също се делeли на части. На таб-
лицата е дадено часовото разделение на зи-
мен:

Час от до 

I. prima 7:33 8:17 

II. secunda 8:17 9:02 

III. tertia 9:02 9:46 

IV. quarta 9:46 10:31 

V. quinta 10:31 11:15 

VI. sexta 11:15 12:00 

VII. septima 12:00 12:44 

VIII. octava 12:44 13:29 

IX. nona 13:29 14:13 

X. decima 14:13 14:58 

XI. undecima 14:58 15:42 

XII. duodecima 15:42 16:27 

и летен ден: 

Час от до 

I. prima 4:27 5:42 

II. secunda 5:42 6:58 

III. tertia 6:58 8:13 

IV. quarta 8:13 9:29 

V. quinta 9:29 10:44 

VI. sexta 10:44 12:00 

VII. septima 12:00 13:15 

VIII. octava 13:15 14:31 

IX. nona 14:31 15:46 
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X. decima 15:46 17:02 

XI. undecima 17:02 18:17 

XII. duodecima 18:17 19:33

Нощта била разделена на 4 части, всяка от 
които по 3 часа, наречени първа вигила, вто-
ра вигила, трета вигила и четвърта вигила /
тогава се сменяли стражите/.
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Вода и кръв в сърцето на Европа

Активната външна експанзия и неи-
моверното нарастване на мощта на 
Франкската държава при Карл Вели-

ки създава франкски врагове на различни и 
твърде отдалечени един от друг фронтове 
– в днешна Северна Германия саксонците, 
по Горния Дунав – баварците, в Испания 
– арабите. Покоряването на саксонците и 
франкското напредване в Бавария предиз-
викало основателни опасения сред аварите, 
че след баварците идва и техният ред. През 
781 г. и отново през 788 г. баварският херцог 
Тасион ІІІ бил принуден да положи клетва 
за вярност пред Карл Велики. През същата 
788 г. Тасион сключил и съюз с аварите, но 
това не го спасило, защото на следната го-
дина по обвинения в неподчинение бил от-
веден в Ингелхайм, след като войските му 
били окончателно победени. Вместо да бъде 
екзекутиран,през 794 г. бил пратен в мана-
стир, като преди това официално се отказал 
отвластта си над Баварското херцогство.
Изглежда въпреки завладяването на Бава-
рия от франките аварите не смятали да се 
откажат от съюза си с нея. Почти веднага 
след като Карл Велики развързал ръцете си с 
пленяването на Тасийон, той решил да пред-
приеме офанзива срещу аварите. 
Войната на франките с аварите започнала 
още преди окончателното завладяване на 
Бавария. През 791 г. едната колона под лич-
ното командване на Карл Велики превзела 
аварските укрепления по долното течение 
на река Раба, а втората колона начело с Пи-

пин, син на франския крал, през Фриул дос-
тигнала до горното течение на Сава и превзе-
ла тамошния аварски хринг (укрепление).
Следната 792 г. носела семената на нови 
военни действия по водните артерии на 
Средна Европа. По заповед на Карл Вели-
ки при град Регенсбург бил построен мост 
за по-лесно настъпление срещу аварите. По 
същото време обаче въстанали саксонците-
езичници срещу франките, като проводи-
ли пратеници да сключат съюз с аварите за 
борба срещу общия враг. Разрастването на 
саксонското въстание през 793 г. дало глътка 
въздух на аварите и отекнало чак сред ара-
бите в Испания, също франкски врагове.
Въпреки това равновесието на силите оп-
ределено било неблагоприятно за аварите. 
През 795 г. тудунът, който владеел западната 
част на каганата, проводил пратеници при 
Карл Велики с предложение да се покори 
и покръсти. На следната година тудунът се 
представил във франкската столица Аахен, 
но на връщане бил убит, изглежда от самите 
авари, които не искали да се покорят и по-
кръстят. 
Като отмъщение, на своя глава, без заповед 
на Карл Велики, маркграфът Ерих Фурланд-
ски организирал поход срещу аварите в съюз 
с хорутанския княз Войномир. Обединени-
те войски проникнали дълбоко на аварска 
територия и стигнали до главния аварски 
хринг между реките Дунав и Тиса, превзели 
го и заграбили огромна плячка, натрупвана 
с течение на 2 столетия, голяма част от която 
пратили в Аахен.
На следващата 796 г. по заповед на Карл 
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Велики синът му Пипин, обявен за крал на 
Италия, начело на франкски, лангобардски, 
баварски и алемански войски прекосил Ду-
нав. Новият аварски каган дал васална клет-
ва пред Пипин, за да спаси властта и живота 
си. Изглежда обаче това е било личен акт на 
кагана и на приближените му, защото фран-
ките продължили настъплението си, разо-
рили (отново?) главния аварски хринг, след 
което преминали река Тиса и разгромили 
намиращите се там аварски войски, като взе-
ли много пленници. Остатъците от аварски-
те сили сеоттеглили в Банат. 
Обаче франкската власт в Панония не била 
твърдо установена, защото още през 797 г. 
избухнало аварско въстание срещу завоева-
телите и насилственото покръстване. Ерих 
Фурландски успял да потуши бунта по Ду-
нава и принудил аварите да изпратят посол-
ство при Карл Велики, за да заявят отново 
покорство и подчинение. Изглежда, че както 
и при подчинението на аварския каган през 
796 г., управляващата аварската знат била из-
губила контрол над цялата аварската тери-
тория, защото в западните части на каганата 

въстанието против франките продължавало 
въпреки официално заявеното от аварски-
те пратеници покорство в Ааахен. Тудунът, 
владеещ западната част на каганата, не се 
подчинил на Карл Велики. Чак презвтората 
половина на 797 г. франките успяли да сло-
мят съпротивата му, но въпреки това отново 
не успяли да потушат аварското въстание. 
Съдейки по някои данни, то е продължило 
поне до 802 г. и аварите не се ограничили до 
пасивна съпротива, а предприели настъп-
ление на франкска (баварска) територия. 
Всъщност, вероятно през 798 г. франките 
изгубили всичките си придобивки от кампа-
ниите от 795-796 г. През 799 г. аварите нахлу-
ли в Бавария, където бил убит управителят 
на областта Геролд, а през същата година в 
поход против славяните загинал и страхови-
тият Ерих Фурландски. Три лета по-късно, 
през 802 г., франкските графове Кадолах и 
Готеран заедно с много от хората си загина-
ли в битката при Castellum Gutonis. 
Неблагоприятният за франките развой на 
събитията в Панония принудил Карл Вели-
ки лично да поеме командването на източ-
ните войски. През 803 г. начело на големи 
сили той навлязъл в Панония, разгромил 
новия аварски тудун, който паднал в плен. 
Тудунът трябвало да положи клетва за вяр-
ност пред франкския (вече) император и да 
стане негов васал. След франкските войски 
се движели и свещеници, които покръства-
ли населението. Войната явно се е водила с 
голямо ожесточение, защото летописецът 
Айнхард съобщава, че в тази кампания цяла 
Панония била обезлюдена и било унищоже-
но цялото аварско племе, като била взета ог-
ромна плячка, заграбена по-рано от аварите 
от други народи.
През 805 г. някой си аварски капкан, който 
след покръстването получил името Теодор, 
дошъл в Аахен, за да търси земя за заселване 
на своите родове. Хората на Теодор изглеж-
да не са били от Панония и са били при-
нудени да се преселят от заеманата от тях 
по-рано област поради нападениятана сла-
вяните. Според Х.Ловмянски капкан Теодор 
преди това е управлявал земите на Потисия 

Реконструкция на лице на авар от некропола 
Кунбабони
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в най-западния край на днешна Украйна с 
градовете Смижани, Земплин, Бреков, Вари, 
Солотвино, Ужгород. Оформилият се поли-
тически вакуум изглежда скоро е бил запъл-
нен от българите, установили контрол над 
бившите владения на Теодор. Когато през 
903 г. маджарите нахлули в тези земи, те 
били управляваниот местния княз Лаборц, 
васал на българския управител Салан.
Франките склонили да приемат Теодор и 
хората му и им дали за заселване земя меж-
ду Савария и Карнутум. Теодор трябвало да 
положи клетва за вярност и да се признае 
за васал на императора. Скоро обаче капка-
нът бил убит от своите съплеменници, кои-
то били все още езичници. Новият аварски 
каган трябвало също да положи клетва за 
вярност пред Карл Велики и да се покръсти. 
След като му дали името Абрахам, той полу-
чил инвеститура от франкския император. 
Но последният не бил уверен в искреното 
аварско подчинение и вярност и разполо-
жил войски, които да държат под контрол 

аварите. За да заздрави завоеванията си и 
границите, през 806-807 г. Карл Велики наре-
дил всеки войн да остане въоръжен и да има 
готовност да бъде мобилизиран в случай на 
война в Испания или срещу аварите по гра-
ницата.
За последен път аварският каган е споменат 
през 811 г., когато се явил в Аахен начело на 
други аварски аристократи, сред които бил 
и аварският тудун. Франкските извори на-
ричат аварския монарх canizaucius princeps 
Hunorum, запис, за който се предполага, че 
е само титла, а титла и лично име – canus 
Izanacius, тоест „каган/кан Исаак“.Той бил 
един от тримата известни аварски висши 
аристократи с юдео-християнски имена от 
времето на разпада на Аварския каганат, по-
лучили инвеститура от Карл Велики: Теодор, 
Абрахам и Исаак. В същата година Карл Ве-
лики пратил войски, за да прекратят избух-
налата война между аварите и славяните, 
явно набрали смелост да започнат открита 
война срещу доскорошните им потисници 
след техния крах. Франките се разправили 
едновременно и с двете враждуващи стра-
ни – били пленени както каганът и тудунът, 
така и славянските князе. Въпреки това след 
тази дата изглежда франките решили да за-
ложат на отслабналите авари като противо-
вес на славяните, упражняващи натиск по 
източните граници на Франкската империя. 
През 822 г. ново аварско пратеничество било 
прието в двора на император Людовик Бла-
гочестиви. Заедно с аварите имало и прате-
ници на „всички източни славяни“. Това е и 
последното сведение за самостоятелно учас-
тие на авари в международните отношения.

 „Погибоша аки обре“

“Быша бо обре телом велици, а умом горди, и Бог 
потреби я, и помроша вси, и не остася ни един 
обрин. И есть притча в Руси идо сего дне: поги-
боша аки обре, их же несть племени, ни наслед-
ка.“

Дали обаче аварите изчезнали така безследно, 
както твърдят „Повесть временных лет“ и 

Облекло и оръжие на аварски войн
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„Лексиконът на Свидас“? Всъщност за по-
нататъшната съдба на аварите има дветеории: 
„теория на унищожението“, според която аварите 
били изтребени от франките и българите, и теория, 
че те се продължили да населяват Панония и през 
слезващите десетилетия.
Франкската империя реално завзела само най-
западната част от Аварския каганат, като се 
задоволила най-вече с това да обезсили опасния 
си противник. На територията между Виенската 

гора, Незидерското езеро и река Раба на запад 
до река Тиса на изток била създадена аварска 
васална държава. Източно и североизточно от 
Тиса се простирали българските владения. До 836 
г. император Людовик Благочестиви и Людовик 
Немски издавали грамоти, с които потвърждавали 
поземлените имоти на епископи и манастири 
на територията на аварите. Всичките грамоти 
обаче били за земи, западно от река Раба, което 
показва, че източно от нея властта на франките 
била формална и на тази територия те нямали 
възможност да създават феодални имения. До 860 
г. Аварската държава се споменава като Ungarorum 
marcha, но това название може да се е отнасяло не 
за останките от стария Аварски каганат, а за новата 
васална формация, създадена в самото начало на 
ІХ век от франките. Че и през втората половина 
аварите са реален етнически факт свидетелства 
едно франкско сведение за аварски поход, който 
франките успяли да отбият през 863 г. Към 871-
873 г. в „Списък на покръстените каринтийци 
и баварци“ се споменава за малка област с 
покръстени авари, които живеели на своя земя 
и плащали данък на източнофранкските крале. 
Във връзка с въпроса докога е просъществувала 
аварската държавица в Панония и самите авари, 
важна информациясе съдържа в „Хроника за 
годината 889“ на абат Регино. Сведението дори 
позволява да се допусне, че към края на ІХ век 
панонските авари са отхвърлили франкския 
сюзеренитет. Регино разказва как маджарите, 
притиснати от печенегите, прекосили Карпатия и 
в Панония първо завзели пасищата на свободните 
авари, а оттам започнали да нападат Моравия, 
Каринтия и България. Земята на свободните 
авари авторът нарича Avarum solitude („Аварска 
пустош“). Английският крал Алфред в своята 
„Космография“ също отбелязва, че аварската 
земя е пустиня, което показва, че областите, 
където все още се крепели аварите, са били много 
рядко населени. 
Археологически обаче има проблеми да се 
приеме, че аварите са заварили маджарското 
нашествие в края на ІХ век. За много специалисти 
изобщо не е сигурно, че поне един от големите 
късноаварски некрополи са се използвали все 
още към края на ІХ и началото на Х век или пък че 
в ранномаджарските гробове има и късноаварски 

Облекло на аварка
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предмети. От друга страна обаче аварите изглежда 
са просъществували поне до средата на Х век ако 
не собствено в Панония, то в околните области. 
Константин Багренородни например споменава, 
че в Хърватия живеят авари „и по тях се вижда, 
че са авари“.

И все пак, кои са били аварите?

Към момента има 4 различни теории за етническия 
характер на аварите.

1. Аварите са монголоезичен етнос (сянбийци 
или жужани);
2. Аварите са тюркоезичен етнос;
3. Аварите са клон на хионитите, преобладаващо 
ираноезичен етнос;
4. Аварите имат смесен етнически характер, 
получил се при придвижването им от Азиякъм 
Европа чрез инкорпорирането на различни 
племена. В хода на миграцията имаварите били 
претърпяли силно тюркско влияние. 

В “Химн за победата на крал Пипин над аварите” 
се споменава жената на кагана с титлата хатун 
(catuni mulierimaledicti coniugis) като кралица 
(regina). Подобно име и статут сред хазарите 
споменава Ананиа Ширакаци в своята география 
“Ашхарацуйц”: “А на север [са] хоните и техният 
град Варачан и други като него, и царят на 
Севера е хаканът, който е господар на хазирите, 
а царицата е Хатун, която е жена на хакана от 
народа на барсилите”.
Според франкските хроники първите контакти 
между Карл Велики и каганата са се осъществили 
от посолство, изпратено от кагана и югура (iugu-
rus), които били начело на “хунските князе” (prin-
cipes Hunorum). В тези 2 фигури някои виждат 
практиката на съвладетелство при аварите.
В резултат на франкските удари хаганатът се 
разделил на 2 части. В западната част върховната 
власт била в ръцете на човек с титлата тудун. 
Франкските източници съобщават, че имал 
голяма власт над аварите и го наричат било “prin-
ceps Pannoniae”, било “regulus”, било “един от 
аварските вождове”. Тудунът владеел днешните 
Западна Унгария, Долна Австрия и Югозападна 

Словакия, а може би и междуречието на Драва и 
Сава.
Източната част на Аварския каганат била в ръцете 
на владетел с титлата тархан. Според франкските 
документи той бил само един “ex primatibus” (“от 
първенците”) на аварите. Когато българският кан 
Крум подчинил източната част на каганата, която 
била под властта на тархана, поданиците му се 
оплакали от това на своя”василевс”.

Съдейкипо титли като хатун, каган, тархан, тудун 
аварите би следвало да са били тюркоезични. 
За съжаление за езика на аварите единствената 
информация са няколко запазени титли и един 
предполагаемо аварски надпис с гръцки букви 
от съкровището от Над Сен Миклош. Ранните 
аварски некрополи обаче демонстрират основно 
европеидни расови типове, делящи се на 5 
категории индивиди:

1. Високи, долихоморфни, с тесни лица 
(нордически, протонордически, понтийски);
2. Брахикранни (динарски, предноазиатски, 
алпийски);
3. Грацилни, долихоморфни с тесни лица 
(класически грациален средиземноморски тип);
4. Високи, долихоморфни с широки лица 
(кроманьон А);
5. Ниски и средни на ръст, брахиморфни, с широки 
лица (кроманьон Б или източноевропейски тип).

След 80-те години на VІІ век и през VІІІ век 
обаче тези расови типове внезапно са заменени 
от монголоиди. Най-често те се срещат в 5 
категории:
1. С висок ръст от мезобрахикранен тип (китайски 
или далекоизточен монголоиден);
2. С нисък ръст от долихокранен тип (байкалски 
или палеосибирски);
3. С нисък ръст с брахикранно и широко лице 
(тунгуски тип);
4. Енисейски и американоиден тип;
5. Централноазиатски и северномонголски тип.

Един от най-сложните въпроси на аварската 
археология и антропология е откъде са се 
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появили аварските групи, довели до културната 
и антропологическа промяна в каганата. Ясен 
отговор науката все още не е дала. Допълнителна 
неяснота хвърля и т.нар. жълта керамика от 
аварските некрополи. Находки от нея са открити 
по десния бряг на Дунав в Барания и в комитата 
Толна, при вливането на Муреш и Кереш в река 
Тиса, в Словакия (Нови Замки), при Елосалаш по 
Среден Дунав и при вливането река Сио в Дунав, 
както и в Южен Ердел. Корените на тази керамика 
са в района на Согдиана от VІІ век. Керамиката 
от VІІ век от Пенджикент, Тали Барза и Кафир 
Кала в Согдиана е почтии дентична с жълтата 
керамика от Панонската равнина от VІІІ век и 

се смята, че е била донесена в Средна Европа 
от онези кланове, които спадат към втората 
вълна на аварската колонизация (т.нар. Втори 
аварски каганат), появили се скоро след 680 г. в 
Панония. Произходът на населението на Втория 
аварски каганат и изобщо на аварите продължава 
да е отворена тема. Няколкото оцелели думи 
като хатун, каган, тархан, тудун може да се 
приемат за знак за аварската тюркоезичност, 
но може и просто да са лексика, използвана от 
върхушката на Втория аварски каганат, самата 
тя тюркоезична и монголоидна, господстваща 
над едно преобладаващо европеидно аварско 
население...

Изображения на авари и аварски мечове
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Куп инструменти и животински ос-
танки отпреди около 12 000 годи-
ни, намерени на островите край 
бреговете на Калифорния, са дали 

забележителна картина на живота на пър-
вите жители на Америка. Находките на ин-
струментариума и технологиите сочат нали-
чие на богата икономика, свързана с морето. 

Находките  показват, че сухоземните марш-
рути на първите хора в Южна Америка може 
да са били по крайбрежието. 

На остров Сан Мигел археолозите са откри-
ли забележителни инструменти, но – и ос-
танки от птици, миди и морски бозайници. 
Което показва икономика, зависима от ре-
сурсите на морето.
Голяма изненада е фактът, че откритото се 
различава значително от инструментариума 
и технологиите на континенталните култу-
ри, като например културите Кловис и Фол-
съм. 

Оръжията, намерени на островите, вероят-
но – върхове на стрели, са тънки, назъбени 
и имат остри краища, което показва пора-
зително майсторство за този ранен период. 
Очевидно с тези стрели е било стреляно по 
риби.

Върховете на стрели, открити във вътреш-
ността на американския континент, са по-
дебели и с по-различна форма, понеже тези 
стрели са били използвани за лов на големи 
животни, включително - и на мамути. 
Откритията са доказателство, че поселищата 

на островите са краткосрочни или сезонни 
лагери, а не - постоянни селища. 
На островите археолозите откриват и обси-
диан и кварц. Понеже там няма обсидиано-
ви и кварцови находища, явно откритите на-
ходки от обсидиан и кварц са попаднали там 
чрез търговски обмен.    

Това, което находките ни казват, е, че е има-
ло голямо културно разнообразие в самото 
начало на овладяването на американските 
земи от първите хора. Че е имало множество 
миграции и различни миграционни марш-
рути по американското крайбрежие и във 
вътрешността на континента. А също – и, че 
историята на първите американци не е ли-
нейна и, че ни очакват още изненадващи от-
крития.. 

Откриването на нови находки в бъдеще, част 
от които сега лежат под вода около острови-
те, вероятно биха допълнили пъзела. 
Археолозите гледат на находките като на 
пощенски картички, изпратени им в мина-
лото; те ни дават само снимка на тогавашна-
та действителност, а посланието в тях гласи: 
„Хей, ние бяхме тук!”. 

ИСТОРИЯ
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Преди испанските конквистадори 
да завладеят империята Мая и да 
наложат на нейното население ла-
тиницата, маите имали своя пис-

меност, която се състояла от над 800 йерогли-
фа. За съжаление, значението на майанските 
йероглифи е било загубено в течение на вре-
мето. Маите вярвали, че светът е възникнал 
през лятото на 3114 г пр. Р. Хр. Техният ка-
лендар свършва през лятото на 2012 г. 

Германският математик Йоахим Ритстейг 
твърди, че е разкрил тайния код на маите, 
което му е позволило да открие древната им 
столица с несметно златно съкровище в Гва-
темала. 

Германският учен е съобщил на журналисти, 
че е направил сензационното си откритие, 
като е разчел един от ръкописите на маите, 
оцелял по чудо от кладите на испанската ин-
квизиция - т.нар. Дрезденски кодекс, носещ 
името на немския град, където се съхранява.  

Това дело е отнело на учения повече от 40 го-
дини. 

Ръкописът, създаден ок. 1250 г., съдържа 74 
страници с дължина 3,56 метра и размер на 
всяка страница 20,5 на 9 сантиметра. От запа-
зилите се до наши дни „рисувани книги“ на 
маите, както ги наричат, Дрезденският ко-
декс е смятан за най-древния. Той се откроя-
ва с изискани линии и чудни цветове. 

„Откритието ми позволи да разчета изцяло 

Дрезденския кодекс. На 52-ра страница от-
крих, че древната столица на маите Атлан е 
била разрушена от земетресение на 30 октом-
ври 666 г. пр. Р. Хр. И се е озовала на дъното 
на езерото Исабал, разположено в източната 
част на Гватемала.“, разказва ученият. 

На територията на древния град на маите са 
се пазели 2156 златни плочки. На тях са били 
записани законите, по които е живяла древ-
ната цивилизация. 

Изследвания, извършени с ехолот, са потвър-
дили хипотезата на германския учен. 

На дъното на най-голямото езеро в Гватема-
ла с площ от 590 кв. км. и с дълбочина 18 ме-
тра, са били открити останки на древен град. 

Според Ритсшайг в един от каменните сар-
кофази на дъното на езерото се намират въ-
просните 2156 златни плочки, които тежат 
около осем тона. Стойността на находката е 
около 290 милиона долара или 211 милиона 
евро. 

В момента ученият търси спонсори, за да ор-
ганизира експедиция в гватемалското езеро 
Исабал. 

Можете да видите как се разчита 
един майански текст: 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/mayacode/tran-flash.html

ИСТОРИЯ

Писмеността на маите е 
декодиРана
http://www.bbc.co.uk



 http://nauka.bg 102

Приливите може да направят така 
наречената „обитаема зона“ око-
ло звезди с ниска маса необитаема. 
Това е основният резултат от едно 

наскоро публикувано проучване на екип от 
астрономи, водена от Рене Хелър от Астро-
физическия Институт на Потсдам (AIP). 

От 1995 г. е известно, че съществуват екзопла-
нети (тоест - планети извън Слънчевата сис-
тема). Когато търсят извънземен живот в Кос-
моса, учените се съсредоточават върху тези 
екзопланети, които се намират в обитаемата 
зона. Това означава, че орбитата на чуждото 
Слънце е на достатъчно голямо разстояние, 
така че температурите на повърхността на 
дадена планетата да позволяват наличието 
на течна вода на нея. Водата се смята за ос-

новен компонент за съществуването на жи-
вота. Друго условие за наличието на живот е 
наличието на атмосфера на планетата, като 
е много важен и съставът на планетната ат-
мосфера. 

Чрез изучаване на приливите и отливите, 
причинени от звездите с ниска маса на зе-
меподобните планети, Хелър и колегите му 
заключават, че ефектът от приливите и от-
ливите променя традиционната концепция 
за обитаема зона. 

Последствията от приливите и отливите 
може да имат три ефекта върху планетата. 

На първо място, те може да предизвикат 
промяна на наклона на оста на планетата, 

АСТРОНОМИЯ
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а също така въртенето й може да стане пер-
пендикулярно на нейната орбита за няколко 
милиона години. За сравнение, земната ос на 
въртене е наклонена на 23,5 градуса - ефект, 
който е причинява за наличието на четири 
сезона. Благодарение на този ефект няма да 
има сезонен характер за такива подобни на 
Земята планети в обитаемата зона на множе-
ство малки звезди. На тези планети би имало 
огромни температурни разлики между тех-
ните центрове, които биха били постоянно 
дълбоко замразени, и техните горещи еква-
тори, които в дългосрочен план ще могат да 
изпарят всяка атмосфера. Тази температур-
на разлика би довела и до екстремни ветрове 
и бури. 

Вторият ефект от тези приливи и отливи би 
било загряване на екзопланетата, подобно на 
приливите и отливите, отопляващи юпите-
ровия спътник Йо, където има и действащи 
вулкани. 
И накрая, приливите и отливите може да по-
влияят върху продължителността на пери-
ода на въртене на планетата, което би пре-
допределило нейното денонощие и нейния 
орбитален период, тоест – нейната година. 

В обитаемата зона около звездите с ниска 
маса не е много удобно - може тази уж оби-
таема зона да се окаже необитаема. От глед-
на точка на външен наблюдател, множество  
малки звезди, чиито планетни системи, за 

които доскоро се смяташе, че са най-обеща-
ващи кандидати за наличие на обитаеми ек-
зопланети, сега, след тези нови констатации, 
ще се окаже, че екзопланети, подобни на Зе-
мята, открити в конвенционалната обитаема 
зона на много малки звезди, трябва да бъдат 
преразгледани, с оглед на ефектите на при-
ливите и отливите на тях.  

Хелър и колегите му имат своята теория за 
GI581g - една екзопланета кандидат, която 
наскоро бе обявена за обитаема. Те откриват, 
че на GI581g не съществуват сезони и, освен 
това, нейният ден се синхронизира с нейна-
та година. Там вероятно ще липсва вода на 
повърхността на планетата, което я прави 
необитаема. 
Шансовете за живот на съществуващите ек-
зопланети в традиционната обитаема зона 
около звездите с ниска маса са доста мрачни, 
когато се разглежда ефектът на приливите 
и отливите. Ако искате да намерите втора 
Земя, ще трябва да потърсите второ Слънце.
По-рано американски астрономи изчислиха, 
че в нашата галактика има 50 милиарда пла-
нети, 500 милиона от които се намират в така 
наречената „обитаема зона“. В нея темпера-
турата е умерена. Това става ясно от послед-
ните данни, снети от телескопа „Кеплер“ на 
американската космическа агенция НАСА. 
До изводите за оповестения брой на плане-
тите учените стигнали след едногодишно 
наблюдение на малка част от небето.
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Мисията има за цел да установи ня-
колко основни характеристики: го-
лямата плътност на планетата, гео-

ложката история на Меркурий, природата 
на магнитното му поле, структурата на яд-
рото му и каква е причината за разредената 
му атмосфера.

Твърде дълъг е пътят до най-вътрешната 
планета на Слънчевата система. Преди да 
достигне планетата, сондата се завъртя око-
ло Земята и Венера, за да набере скорост. 

„Меркурий се намира на място, което е трудно 
за достигане, а още по-трудно е то за напускане. 
Сега обаче вече сме готови да научим повече за 
една от близките до Земята, но все още твърде 
непозната за нас скалиста планета. Най-голя-
мата мистерия на Меркурий е защо планетата 
разполага с голямо и тежко метално ядро, тол-
кова различно от това на останалите близки 
планети.”, заяви пред в. „Вашингтон пост“ 
Шон Соломон, геофизик от научния инсти-
тут Карнеги във Вашингтон и главния изсле-
довател на мисията. 

Ако всичко върви добре, на космически-
ят кораб ще достигне целта си на 18 март и 
ще се потопи в атмосферата на Меркурий.  
 
„Всички ние сме изключително развълнувани, че 
успяхме да достигнем до този етап, и сме не-
търпеливи да научим тайните на Меркурий, ко-
ито ще се разкрият пред нас.“, казва още Шон 
Соломон. 

Посланик – MESSENGER; името е акро-

ним: Mercury surface, space environment, 
geochemistry and ranging. Едно намигва-
не към професията на римския бог Мер-
курий. Това е едва вторият космически 
кораб, който ще достигне до планета-
та. През 1974 г. и 1975 г. сондата „Мари-
нър 10“ двукратно облетя планетата и из-
прати снимки от 45% от повърхността й. 
Тези данни намериха място в учебниците 
по астрономия за следващите 40 години.  
 
Новата мисия вече е добавила своите данни 
(от 2008 и 2009 г.) за 30% от повърхността на  
планетата. От данните става ясно, че цялата 
повърхност на Меркурий е гъсто изпъстрена 
с кратери. 

Веднъж да попадне в планетарната орби-
та, MESSENGER ще може да сканира цяла-
та повърхност, нейният релеф и състава на 
скалите. През своята едногодишна мисия, 
MESSENGER ще измерва промените в раз-
редената атмосфера на Меркурий, състо-
яща се от водород, хелий и метални йони 
- информация, която би могла да разкрие 
как тънката му  атмосфера се възстановява, 
след като нейни йони излитат в Космоса.  
 
Под повърхността, Меркурий представлява 
пъзел във формата на голямо ядро с диаме-
тър три четвърти от размера на планетата и 
тежащо около 80% от масата на цялата пла-
нета. То е напълно различно от ядрата на 
другите скалисти планети, чиито сърцевини 
са малки, в сравнение с техните мантии. 

мисия на наса ще бъде в оПасна 
близост до оРбитата на Планетата 
меРкуРий 

www.nature.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/mercury (planet)
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Първата снимка с висока резолюция на Меркурий из-
пратена от MESSENGER
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Засега има четири теории за това, как Мер-
курий се е сдобил с подобна вътрешна струк-
тура. Учените се надяват „Месинджър“ да 
определи коя от теориите е вярна. 

Първата хипотеза е, че планетата е била та-
кава от самото начало. 

Втората теория предполага огромен сблъ-
сък с друг скалист обект, който е причинил  
взривяване и откъсване на голяма част от ко-
рата и мантията на Меркурий.

Третият модел обвинява Слънцето, което в 
ранната история на Слънчевата система ве-
роятно е нагряло и изпарило външните сло-
еве на планетата.  

Четвъртият модел визира силен космически 
вятър, който е успял да издуха част от външ-
ните слоеве на планетата.

Голямото ядро на планетата е по някакъв 
начин отговорно за слабото магнитно поле 
на Меркурий. Магнитното му поле Може 
да е замразен остатък от геоложка актив-
ност в миналото. По време на полета си 
MESSENGER откри промени в тази област, 
което предполага, че част от част от ядрото 
на планетата би могла да се стопи. Целого-
дишните  магнитометрични наблюдения 
от орбитата може да потвърдят магнитни-
те колебания в някоя област, където би мо-
гла да се разкрие структурата на ядрото.  
 
Сондата също така ще проучи възможността 
за наличие на лед на повърхността на Мер-
курий, където средните дневни температу-
ри са около 450 ° С (но могат да достигнат и 
до 700 ° С). Данните от наземните радарни 
наблюдения намекват за наличие на отразя-
ващи материали при кратерите в зоната на 
постоянната сянка (в невидимата от Земята 
част). Спектрометърът на MESSENGER ще  
потвърди или ще отхвърли хипотезата за на-
лиието на лед на повърхността на планетата. 

„Все още имаме много да учим за Меркурий и ве-
роятно ще научим някои интересни изненади.“, 

казва Робърт Стром, космолог от университе-
та на Аризона в Тусон. Учените смятат, че зна-
нията за Меркурий могат да се окажат клю-
чът към разгадаването на това, как са се фор-
мирали всички вътрешни скалисти планети. 
 
НАСА не планира следваща мисия до Мер-
курий. 

BepiColombo, съвместен проект между Ев-
ропейската космическа агенция и Японска-
та  агенция за аерокосмически изследвания, 
има за цел две сонди едновременно да бъдат 
изстреляни през 2013 г. и да навлязат в орби-
тата на Меркурий през 2019 или 2020 г., но 
дотогава има още много време. 

Диаметърът на Меркурий е 4879 км. Площта 
му е равна на 0,147 земни площи. Масата му 
е 3,28.10(23). Период на завъртане – 58 дено-
нощия. Период на обиколка около Слънцето 
– 88 денонощия. Средно разстояние от Слън-
цето - 0,39 АU. Няма естествени спътници.

Меркурий е най-близката до Слънцето и 
най-бързо движещата се планета. Това е най-
малката планета в Слънчевата система. Фи-
зическите характеристики на планетата са 
подобни на тези на Луната. По повърхност-
та на Меркурий има множество кратери, и 
също така няма почти никаква атмосфера. 
Има голямо планетно ядро от желязо, което 
създава слаб електрически ток и магнитно 
поле със сила около 1% от тази на магнитно-
то поле на Земята. Но меркуриевото магнит-
но поле отслабва. На металното ядро се дъл-
жи и високата средна плътност на планетата. 

В началния период на своята история Мер-
курий е бил много горещ – както заради 
близостта си до Слънцето, така – и заради 
горещото си ядро. Последвала епоха на ак-
тивен вулканизъм, а вулканичната лава за-
пълнила огромните кратери. Формирала се 
гладка повърхност (част от която е запазена 
и до сега). След това настъпил период на ин-
тензивна метеоритна бомбардировка, която 
формирала новите кратери.  
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Учен от НАСА вярва, че е открил 
вкаменена извънземна форма на 
живот, която може да обясни и как 
се е зародил животът на Земята.

Необикновените твърдения на д-р Ричард 
Хувър, астробиолог от Центъра за косми-
чески полети „Маршал“ на американската 
космическа агенция, са резултат от десетго-
дишно изследване на бактерии, открити в 
метеорити, паднали на най-различни места 
по земното кълбо. 

Хувър разказва, че докато пътувал до Ан-
тарктика, Сибир и Аляска, изследвал изклю-
чително рядко срещани метеорити – въгле-
родни хондрити от типа CI1. 

Смята се, че на Земята са паднали едва девет 
подобни метеорита. Астробиологът ги из-
следвал с помощта на електронен микроскоп 
и открил многобройни различни останки от 
бактерии, някои от които били подобни на 
тези на Земята, а други – изцяло непознати.

Д-р Хувър смята, че метеоритите са разпрос-
транили живи организми във Вселената и че 
животът на Земята най-вероятно е бил поро-
ден от бактерии, донесени от астероиди, раз-
били се на нашата планета. 

Той открил вкаменени фосили на организми, 
чиито размери и структура наподобявали 
тези на гигантската бактерия Titanospirillum 
velox от нашата планета. Според астробио-
лога това означава, че животът е много по-

често срещан във Вселената, отколкото сме 
смятали досега. 

„Това е индикация, че животът не е ограни-
чен само на планетата Земя. Тези изследва-
ния са на съвсем ранен етап, защото повече-
то учени биха казали, че това е невъзможно. 
Вълнуващото откритие е, че бактериите са 
до голяма степен разпознаваеми и могат да 
се свържат с видовете на Земята. Други оба-
че изглеждат твърде странни и не приличат 
на нищо, което може да бъде идентифици-
рано“, казва д-р Хувър. 

Той събирал останките от метеорити и ги 
изследвал в лаборатория за останки от живи 
организми. Така астробиологът направил 
своето откритие. Той идентифицирал био-
логична останка, в която няма азот – хими-
чен елемент, срещан във всички живи орга-
низми.

“Ако някой може да обясни как е възможно 
да имаме биологични останки, в които няма 
азот, или количеството азот в тях е под ни-
вото, което може да бъде засечено с налич-
ните до момента технологии, бих бил много 
заинтересован да го чуя. Никой от учените, 
с които съм говорил до момента, не е в със-
тояние да обясни този феномен“, казва още 
д-р Хувър.

Астрономът Сет Шостак от института SETI, 
издирващ извънземен разум, не бърза да се 
радва на откритието. „Може би животът е 
бил донесен отвън, развил се е на комети и 
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се е появил на Земята, когато много обекти 
са се разбивали на нашата планета. Тези от-
крития обаче трябва да бъдат потвърдени от 
независими изследвания.“, смята той.

Хипотезата за панспермията предполага, че 
животът съществува във Вселената, разпре-
делен по метеорити, астероиди и планетои-
ди. Животът се рее из Космоса във формата 
на бактерии, живеещи върху скални отлом-
ки, изхвърлени в Космоса след сблъсък меж-
ду планети, а също – и, че има живот и на 

някои малки планети. Бактериите могат да 
пътуват в продължение на дълго време, пре-
ди да се сблъскат с някоя планета. Ако на 
повърхността на новата палнета, с която са 
се сблъскали, има условия за живот, бакте-
риите се активират и процесът на еволюция 
започва. 

Друга хипотеза, тази за екзогенезиса, пред-
полага, че животът на Земята е прехвърлен 
от друго място във Вселената.
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Международна група от астро-
физици са представили уни-
кален протокол за среща и 
общуване с представители на 

всякакви извънземни цивилизации. Става 
въпрос за т.нар. език METI - Messaging to 
ExtraTerrestrial Intelligence (Съобщения за 
извънземен разум). 

Езикът описва множество фактори и харак-
теристики на сигнала, като включва метода 
на кодиране на сигнала, дължината и съдър-
жанието на собственото съобщение. За пре-
даването ще бъдат използвани две основни 
честоти - 1.42 гига херца и 4,46 гига херца, 
които дори и цивилизации, притежаващи 
„скромни технически способности“, биха 
могли да го използват. 

Учените са направили най-внимателен ана-
лиз на всички съобщения, изпратени от име-
то на човечеството в Космоса. Според тях, 
те имат ярко изразен антропоцентричен 
характер, т.е. притежават особеностите на 
мисленето и идиомите на човека, които едва 
ли могат да бъдат разбрани от някакви „де-
веткраки“ същества, живеещи в друга звезд-
на система. 

„Отчитайки факта, че ние не знаем почти 
нищо за извънземните цивилизации, за тях-
ната природа, за планетите им, смятаме, че 
ще увеличим шанса за общуване с тях, ако 
използваме в съобщенията понятни за всич-
ки термини и понятия.“, заявява един от 
учените. 

За да бъде гарантирана „понятността“ на 
езика METI, ще бъде организиран междуна-
роден тест, в който ще участват представи-
тели на най-различни националности, кул-
тури и вероизповедания. На базата на този 
тест, учените ще съставят най-разбираемото 
съобщение, което ще бъде изпратено в Кос-
моса.

Някои критици на METI твърдят, че излъч-
ването нашето присъствие на извънземни е 
риск за сигурността на Земята, тъй като би 
известило нашето присъствие на някоя за-
воевателна извънземна цивилизация. Из-
вънземна цивилизация, която би открила 
нашите предавания,  вероятно ще трябва да 
разполага с технология, близка до нашата 
собствени, така е почти сигурно, че тази ци-
вилизация би имала и технология, с която да 
воюва с нас, а може би – и да ни унищожи.

Преди да бъде изпратен нов сигнал в космо-
са, учените трябва да определят стратегията 
си, уточнявайки три неща: избора на целеви 
звездни системи; енергията, необходима за 
изпращането на един бит информация; на-
личието на ключ, с помощта на който иноп-
ланетяните да успеят да декодират нашето 
съобщение. 

Предишни излъчвания на съобщения към 
чуждопланетни цивилизации с информа-
ция за нашето съществуване са били осъ-
ществени през 1974, 1986, 1999, 2001, 2003, 
2008 и 2009

АСТРОНОМИЯ

учени изобРетиха език, с който 
земните жители биха могли да об-
щуват с извънземните същества

http://www.newscientist.com; http://interstellar-messages.blogspot.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interstellar_radio_messages
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Имаме честта да Ви поканим да 
присъствате на откриването на Програма 
„Космически предизвикателства 2011“. 
Ще се радваме на Вашето присъствие. 

Сред поканените гости са специалисти 
от космическия сектор, представители на 
българската космическа програма и други 

официални гости.

Откриването ще се проведе на 11-ти Mарт 
2011г. в Аулата за Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ от 18:00 часа – 

ВХОД СВОБОДЕН

http://spaceedu.net
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Християнството в началото си 
е по-бедно откъм изображе-
ния и въобще създаване на из-
куство. Християнство преди 

Константин Велики е имало в големите гра-
дове като Александрия, където останките от 
някакъв вид изкуства са оскъдни.  Единстве-
ния източник, който е останал до днес са из-
ображения в катакомбите, но те са само част 
от това, което вероятно е имало като стил. 
(виж фиг. 1 и 2) 

Рисунките в катакомбите ни говорят за на-
чина, по който са вярвали, духа на хората. 
Важна част е било погребването и ритуала 
извършван за това. Вижда се в изображени-
ята и влиянието на по-стари традиции от-
преди християнския период , като отделяне-
то на тавана в отделни часто. Влиянието на 
римското изкуство се вижда във фигурите и 
природните пейзажи. Творците не се инте-
ресували много от първоначалното значение 
на формите, те предавали на изображението 
ново символично значение.

След узаконяването на християнството като 
религия в Римската империя архитектурата 
на църковните храмове започва да претър-
пява значителна промяна. Целяло се по-ма-

щабни конструкции с цел да се забелязват 
и да се внушава силата на църквата. ( виж. 
Фиг. 3) Много вече съществуващи храмове се 
обновили и променили в големи и мащаб-
ни за времето си. Самия Константин дал не 
малко ресурси за построяването на не малко 
големи храмове не само в Рим, но и в Кон-
стантинопол и др. важни центрове. 

Християнската базилика е може би най-ва-
жния тип постройка, която ни дава модела, 
по който се строят храмовете в Западна Ев-

Влияние на църквата в изкуството, 
архитектурата и музиката през ранното 
средновековие в Западна Европа

ХУМАНИТАРИСТИКА

Фиг. 1. Фреска от катакомбите в St. Priscilla – II 
и III век.

Фиг.2.  Христос и апостолите, Домицила 
катакомби, Рим (IV-век.)
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ропа. Базилики са се използвали и от езиче-
ските религии.  В резултат на времето, вой-
ни и най-вече подновяване на храмовете до 
днес не е останала и една базилика в ори-
гинал от ранното християнство.  На фиг. 3. 
се вижда плана на църквата „Свети Петър”, 
която през шестнадесети/седемнадесети век 
е била съборена и заменена със сегашната 
църква. Строителството й било започнато 
през 319 г. и завършило през 329 г.. Място-
то на което се намирала било в близост до 
езическо гробище, точно върху гроба на св. 
Петър. Описание за  нея намираме в „Книга 
за папите”, а ето и откъс:

„Книга за папите (Liber Pontificalis) из жи-
вота на папа Силвестър I”

„Константин Август построил базиликата на 
благословения апостол Петър…и положил там 
ковчега с тялото на свещения Петър; самия ков-
чег той затворил от всички страни с бронз…
Отгоре поставил порфирни колони за украса и 
други спираловидни колони, които донесъл от 
Гърция. В базиликата направил засводена апсида, 
блестяща от злато, а над тялото на благослове-
ния Петър, над бронза, с който запечатал ков-
чега, сложил кръст от най-чисто злато, …Той 
дал също и 4 месингови свещника, високи 3 м, ин-
крустирани със сребро и със сребърни релефи на 
делата на апостолите,…3 златни потира,…20 
сребърни потира,…2 златни канти, 5 сребърни 
канти,…един златен поднос за нафора с куличка 
от най-чисто злато и гълъб,…златен полилей с 
50 делфина, …32 сребърни лампи в базиликата, 
с делфини,…самият олтар от сребро, инкрус-
тиран със злато и украсен от всяка страна със 
скъпоценни камъни, 400 на брой, …кандилница 
от най-чисто злато, украсена отвсякъде със скъ-
поценни камъни.”

Основния план на храма „Св. Петър” следва 
този на базиликата „Сан Довани” в Латера-
но, първата значима църква в Константино-
пол, която е започната след узаконяването 
на християнството в Рим.

По същото време се заражда и друг нов архи-
тектурен стил в строежа на хранове – кръг-
ли или многоъгълни, завършващи с купол. 
Стилово в архитектурен план произлизат от 
римските бани. (фиг. 4) Не малко фактори 
изиграли за това църкви с подобна форма 
да придобият важно и популярно значение. 

Важен такъв храм е църквата на Божи гроб 
в Йерусалим, построен от Константин. Ин-
терпретацията в следващите храмове била 
напълно свободно, нужно било само ня-

Фиг. 3.  План на старата църква „Св. Петър”  

Фиг. 4. План на „Санта Костанца”  (337- 351 г. 
Рим)

ХУМАНИТАРИСТИКА
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колко основни детайли, всичко друго било 
свободно архитектурно интерпретиране 

на оригинала. Запазения красив образец на 
църква с подобен план е „Санта Костанца” 
(фиг. 4) Това бил мавзолеят на дъщерята на 
Константин, Костанция. Вътрешното прос-
транство е по-ясно изразено, добре осветена 
от прозорците в горната част на нефа. Мо-
заечна декорация със светски и християнски 
мотиви.

Една от най-добре запазените ранно христи-
янски базилики е „Сан Аполинаре Ин Клас-
се”. Кръстена е на първия епископ в Равена, 
а Классе е морското пристанище в Равена.  
Църквата наподобява тази на „Св. Петър”, 
но има единични странични кораби, както 
и кръглата кула или камбанария е добавена 
по-късно през средните векове. „Сан Аполи-
наре Ин Классе” показва с уникалния кон-
траст между екстериора и интериора значе-
нието и важността на ранното християнско 
изкуство. Пищността и майсторската изра-
ботка ни смайват щом влезем в централния 
кораб на църквата. Нещо, което се цели в 
продължение на столетия – показване мо-
гъществото на божественото и отделяне на 
земното с духовното вътре в храма. Заменени 
обикновените художници от катакомбите с 
майстори, които украсявали новите храмове. 
Те давали нов облик на християнството.

Мозайката замества по-старото и по-евтино 
средство – стенописа.  Римляните усвоили 
това изкуство до такава степен, че използ-
вайки малки мраморни парчета копирали 
рисунки, но в повечето случаи това била по-
дова настилка.  Ранно християнската стенна 
мозайка няма предшественици, правила се 
е от малки цветни парченца стъкло, които 
били познати на римляните, но не са ги из-
ползвали. Стъклените кубчета предлагали 
по-богата гама и наситеност на цветове от 
мраморните. Блестящия ефект, който създа-
вали стъкълцата пресъздавал една нематери-
ална повърхност. 

Типичен пример за влиянието на миналото 
и абсорбирането му е мозайката „Добрият 
пастир” (фиг. 6) в Мавзолей на Гала Пла-
цидия в Равена, Гала Плацидия била сестра 
на император Хонорий, който финансирал 
първата мащабна строителна дейност в Ра-
вена. Смята се, че първоначалната идея за 
постройката била параклис на испанския 

Фиг. 5. Интериор (поглед към апсида), „Сан 
Аполинаре Ин Классе”, Равена, 533-549 г. 
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мъченик св. Винсент. Темата за пастира се 
повтаря от рисунката в катакомбите (фиг. 
7), но тук е представена по-сложно и по-тър-
жествено. Христос е изобразен като млад 
мъж в поза на философ.  Атрибутите и пох-
ватите в мозайката като ореолът , кръста и 
др. са взети от имперското изкуство, но хрис-
тиянството променя значително значението 
и символиката на изображението.

Не можем да не споменем и храма „Сан Апо-
линаре Нуово” и мозайката, която е добре 
запазена и до днес. Важни за нас са сцени-
те изобразяващи проповедите на Христос и 
библейския разказ за него. (фиг. 8) Въпреки, 
че са разположени в тясна ивица на прозор-
ците, те са от голямо историческо значение. 
В голямата си част те изобразяват божест-
вената същност на Христос. Използвани са 
съвсем нови похвати и изразителност. По-

гледа е насочен към самото събитие (Иисус 
и Юда), този ефект е толкова убедителен, че 
в не малко храмове в Европа започват да му 
подражават. 

Ръкописи  и миниатюри 

За не малко стенописа са служели илюстро-
вани ръкописи, които майсторите са използ-
вали за изобразяване на дадената мозайка 
или рисунка. Разбира се има случаи, където 
стенописите са произлезли от други фрески, 
особено когато приликите ни довеждат до 
общ източник. Ранната християнска църква 
се основавала на Светото писание и самата 
тя е инициирала преписването й в много ек-
земпляра. Всяко едно копие било почитано 
като уникално и с голяма святост, като ни-
коя книга до тогава. Поради крехкостта си в 
момента разполагаме само с непреки свиде-
телства за историята им. Историята на ръко-
писите започва в Египет, където свитъците 
направени от папирус са много крехки и с 
времето се чупят и унищожават от самия си 
престой. След появяването на пергамента, 
който бил направен от животинска кожа и 
дал началото на книгите наречени кодекс. 
Той позволявал за разлика от папируса по-
вече наситени цветове и свобода на илюс-

Фиг. 6. Добрият пастир 425 – 450 г. Мозайка. 
Мавзолей на Гала Плацидия, Равена

Фиг. 8. Предателството на Юда, Ок. 500 г. 
мозайка, „Сан Аполинаре Нуово”. Равена

Фиг. 7. Рисуван таван. IV в. Катакомба в „Св. 
Св. Пиетро и Марчелино”, Рим
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трацията. Така се появили миниатюрите, не 
е ясно кога точно са се появили, но е ясно, 
че пергамента помага за бързото им разви-
тие и подобряване майсторски. Един от най-
старите миниатюри е Ватиканския Вергилий 
(фиг. 9) Вероятното й изготвяне е в Италия 
по време на мозайките в църквата „Санта 
Мария Маджоре”, с която е свързана в сти-
лово отношение. Картините придобили 
нова роля:  да служат като илюстрации или 
коментари. Това е причината да се смята, 
че ръкописите са вероятните източници на 
ранната християнска живопис и мозайка.

Съвсем нов стил виждаме в гръцкия превод 
на първата книга на Библията – Битие.(фиг. 
10) Виенската книга Битие притежава пищ-
ност, подобна на тази в мозайките, които са 
вече познати. Буквите са написани със сре-
бро, а текста е декориран с красиво оцветени 
миниатюри върху пурпурен пергамент, ко-
ето носило символиката на имперски цвят. 
На фиг. 10 се виждат няколко сцени от жи-
вота на Яков. Представлява не едно събитие, 
а цяла поредица, като картината прилича на 
извит фриз. Метода, който е използван е раз-
казване с продължение, този метод датира 
още от времето на Древен Египет. Най-пес-
телив и художника може да събере максима-
лен брой сцени в ограничено пространство. 

Давид съчинява пасалмите е една от осемте 
сцени в Парижкия псалтир. (Фиг. 11) Сцени-
те изобразяват значителни моменти от жи-
вота на цар Давид и ни предоставя псалми-
те, които той е съчинил. Вероятното датира-
не на илюстрациите е около 900 г. Вижда се 
римско заимстване, но с нов замах. Вероятно 
и приликата с Орфей не е случайна, а изне-
надата от спътниците му, които не са биб-
лейски фигури ни учудва още повече. 

Задържайки вниманието си на миниатюри-
те, преместваме фокуса в географски аспект 
към северната част на Западна Европа – Ир-
ландия. Важни за християнството и изку-
ството моменти в историята е създаването на 
няколко шедьовъра.  

За да разпространят успешно християнство-
то ирландските монаси е трябвало да напра-
вят не малко количество копия на Библията 
и други важни за религията книги. Поради 
факта, че Светото писание е било свещено, 
те са смятали, че рисунките трябва да отра-
зяват божествеността на словото. Въпреки, 
че вероятно са познавали традиционните 
миниатюри те решили да създадат нов стил, 

Фиг. 9. Миниатюра, от Ватиканския Вергилий – 
началото на V в.

Фиг. 10. Страница с Яков се бори ангела , от 
Виенската книга Битие – началото на VI в.
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по абстрактен и различен от досега позна-
тия. Най-хубавите ръкописи принадлежат 
на ирландско-саксонски стил, християнска 
форма, която излиза от езически традиции. 
В направения по-късно надпис в края на 
книгата 

„Линдисфарнскто евангелие”  Библиографско 
каре

„Идфрит, епископ на Линдисфарнксата църква, 
написа тази книга, за Господа и за свети Кьот-
берт и…за всички светци, чиито мощи са на ос-
трова. А Етелуолд, епископ на островитяните 
от Линдисфарн, я щампова от външната стра-
на и я подвърза – тъй като той добре знае как да 
направи това. А Билфрит, отшелникът, изра-
боти орнаментите, които са върху външната й 
страна и я украси със злато и скъпоценни камъ-
ни, а също и с позлатено сребро – чист метал. 
А Алдред, недостойният и най-окаян свещеник, 
я преведе на английски ред по ред с помощта на 
Господ и свети Кьотберт…” 

ние разбираме, кои са участниците в напра-
вата й. (фиг. 12)

Отблизо се вижда как с майсторството на 
бижутер художника е пресъздал с такава 

геометрична точност и сложна плетени-
ца фигурите, че малко творби в него време 
биха били по-смайващи. Сякаш хапещите и 
дерящите чудовища са под властта на кръ-
ста. За да се постигне нужния ефект худож-
ника следва специални правила. Например 
е много важно животинските, растителни-
те и геометричните форми да бъдат отде-
лени. Там, където са нарисувани животни, 
всяка линия трябва да създава илюзията, че 
е част от животинското тяло. Има и други 
правила, отнасящи се до симетрията, ефек-
та на огледалните образи и повторението на 
формите и цветовете. Само с много прециз-
но наблюдение можем да вникнем в дуна 
ха този лабиринтообразен свят. В началото 
на това изкуство растителните мотиви били 
най-масово използвани, след прехвърлянето 
си в Британия изкуството придобило малко 
изменения. Използването на пергел станало 
задължително.  И все пак, въпреки запазва-
нето на растителнообразните форми, нищо 
в по-ранното келтско изкуство не напомня за 
сложните детайли, които предстоят да сът-
ворят ирландските скриптории.

„Книгата от Келс” или още наречена „глав-
ната реликва на западния свят” е може би 
най-пищния кодекс в келтското изкуство. 
Книгата била написана на остров Йоана и 
останала недовършена поради нападение на 
викингите ок. 804 г. В страницата на книгата 
могат да се видят влияния от Средиземно-
морието до Ламанша. Монограма ХР, който 
означава Христос е може би най-красивата 
и важна страница в книгата. (Фиг. 13) Тук 
виждаме обаче някои нехарактерности за 
стила. Забраната за изобразяване на човеш-
ка фигура тук е пренебрегната. Най-отгоре 
на „Х” виждаме лесно разпознаваемо човеш-
ко лице, а от лявата страна на стъблото са 
изобразени три ангела. Буквата „Р”, която 
прилича на разклонени филизи завършва с 
глава на монах. Още по-интересно е скрити-
те котки, мишки, пеперуди и дори видри в 
орнаментите.

Ще вметна само, че миналата година изле-
зе анимационен филм за „Книгата от Келс” 
. Разбира се сценаристите промениха леко 
историята, но запазиха идеята. Уникалното 
според мен в анимацията е, че самия стил на 
рисуване наподобява този от самата книга 

ХУМАНИТАРИСТИКА

Фиг. 11. Давид съчинява пасалмите, от Парицкия 
псалтир, Ок. 900 г.
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от Келс. Историята се върти около един ма-
настир и племенника на абата, който става 
човека изрисувал известната страница „ХР” 
(фиг. 13). Филма се казва „The Secret of Kells” 
– „Тайната на Келс”  (фиг. 14) Беше номи-
ниран за оскар в таз годишните награди, а 
странния и красив начин на рисуване пре-
създава и интерпретира средновековните 
майсторски творби. Не историята, а самите 
картини във филма са важни за темата ни на 
обсъждане.

Иконопис

Съперничеството на иконите с други релик-
ви започнало в края на шести век. В начало-
то иконите са изображения на Христос, на 
Богородица на трон и светци. Смятали са се 
като портрети, тъй като в началото са се пра-
вили портрети от дърво. Един от главните 
аргументи за свещеността им бил факта, че 
Христос се явил с Богородица пред св. Лука 

ХУМАНИТАРИСТИКА

Фиг. 12. Страница с кръст (в ляво), от Линдисфарнскто евангелие – ОК. 700 г. – голям размер 

Фиг. 13. Инициалът ХР, от Книгата от Келс – 
ОК. 800 г.

http://danielmitsui.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/carpetpage_big.jpg
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и му разрешил да нарисува техен портрет и 
че други икони на Христос и Дева Мария са 
се появили по чудотворен начин на земята. 
Тези „истински” свещени образи се смятат 
за първоизточници на останалите икони 
направени от човешка ръка. Една икона от 
най-ранна епоха показва стила и символич-
ното значение на иконите - Богородица с Мла-
денеца на трон между св. Теодор, св. Георги и 
два ангели от края на VI в. (фиг. 15) Виждат 
се няколко важни детайла; връзката й с гръ-
ко-римската портретна живопис, който стил 
не се използва след иконоборството, както 
и характерно за ранните икони главите на 
фигурите са твърде големи за телата им, а 
двата ангела отзад са характерни и вероятно 
взаимствани от римското изкуство. Тъй като 
фигурите вероятно са заимствани от различ-
ни източници, тази живопис бележи ранен 
етап от развитието на иконите.  Характерно 
за консервативната иконописна традиция е 
и това, че художникът се е опитвал да оста-
не верен на първоизточниците, за да запази 
приликите между свещените образи.

Музика и театър

Единствените средновековни текстове с му-
зикален съпровод, оцелели преди втората 
половина на единадесети век, са религиоз-
ни. Както раннохристиянските визуални 
изкуства и те обединяват римски, гръцки, 
еврейски и сирийски елементи. Първона-
чалните средновековни музикални произ-
ведения били под формата на църковно 
пеене. Благодарение на философа Боеций 
(Ок. 480 г.) грегорианското църковно пеене 
взело много от древните гръцки ладове. По 
това време обаче гръцката музика била вече 
променена от римляните и се осмисляла по 
различен начин.  Епископ Амборозий от 
Милано през четвърти век въвел ранен ва-
риант на църковното пеене, известен също 

като амброзийно песнопение. В следващите 
два века амброзийното пеене се доразвило, 
особено в църковния хор на папската капела 
в Рим. Григорий Велики (590-604) кодифи-
цирал църковната литургия, включително 
музиката, която трябвало да бъде изпълне-
на във всеки вид служба, и часовете за мо-
литва, които трябвало да бъдат спазвани от 
монашеските ордени. Това църковно пеене 
все още се използва в различни католически 
храмове по време на служби. 

В началото песнопенията се изпълнявали 
в съзвучие, като се пее всяка буква по една 
нота, но в последствие се добавят още ноти за 
някои срички. С времето се развили в дълги 
музикални фрази, като се получавало така, 
че понякога имало толкова много ноти, че се 
вмъквали допълнителен текст, често той да е 
бил не свързан. Резултата от вмъкването на 
текст създало драматичен елемент, взаимо-
действие между два хора(антифон) или меж-
ду солист и хор (ектения).

Фиг. 14. The Secret of Kells – анимация излязла 
през 2009 г.

http://www.imdb.com/title/tt0485601/ - за филма
http://www.youtube.com/watch?v=lw2_HZTuQBE - 

трейлър

Фиг. 15. Богородица с Младенеца на трон между 
св. Теодор, св. Георги и два ангели – VI в.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Ще се опитам да изложа накрат-
ко първите няколко десетилетия 
от историята на цветното кино 

и различните опити, кои по-успешни, кои 
останали на равнище идея и експеримент, 
за постигане на заснемането на движещи 
се фотографии в естествените им (поняко-
га и не толкова естествени) цветове. В една 
тема във форума на БГ Наука ( http://nauka.bg/
foru...indpost&p=60766 ) дадох някои сведения 
за цветната фотография, която е факт още 
през втората половина на 19 век. В киното 
първите опити за въвеждане на цвета също 
се случват само няколко години след изобре-
тяването на кинематографа. Ще се спра само 
на системи за фотографско пресъздаване на 
цветовете и няма да се занимавам с не по-ма-

лобройните и не по-малко сложни начини за 
изкуствено оцветяване на филмите - на ръка, 
чрез шаблони, тониране и пр.

Всички системи за цветно кино, използвани 
преди Първата световна война, се основават 
на т. нар. адитивен синтез, при който цвет-
ното изображение се постига чрез съчетава-
не на светлинни лъчи в трите основни цвя-
та – червен, зелен и син (същият принцип 
се използва в съвременните телевизионни и 
компютърни монитори). В киното това е мо-
жело да бъде постигнато чрез едновремен-
но заснемане на кадри в основните цвето-
ве, които след това да се прожектират също 
едновременно. Методът е бил използван за 
цветна фотография на неподвижни обекти 

ТЕХНОЛОГИИ

ПъРвите стъПки на цветното кино
(Ранни системи за цветна кинематогРафия)

Автор: Николай Стефанов

http://nauka.bg/forum/index.php?s=83ae67bb6fffcaa0035269da4e806afc&showtopic=6271&st=0&p=60766&#entry60766
http://nauka.bg/forum/index.php?s=83ae67bb6fffcaa0035269da4e806afc&showtopic=6271&st=0&p=60766&#entry60766
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още в 1861 г., но заснемането на движещ се 
обект е било несравнимо по-сложно. През 
1897-1898 година се появяват няколко идеи 
за практическо приложение на метода, но 
техническото им осъществяване се е оказало 
невъзможно и няма данни авторите им да са 
постигнали реални успехи.

За първа донякъде работеща система може 
да се счита тази на англичаните Едуард Рей-
мънд Търнър и Фредерик Маршал Лий (Ве-
ликобритания заема безспорното първо мяс-
то в ранното цветно кино), които още през 
1899 г. патентоват своята идея, но едва през 
1901 г. успяват да заснемат движещи се обра-
зи в цвят. Те конструират камера с въртящ се 
диск с три сектора, представляващи цветни 
филтри: червен, зелен и син, като лентата се 
движи с три пъти по-голяма от нормалната 
скорост (т. е. 48 вместо обичайните тогава 16 
кадъра в секунда) и заснема съответните час-
ти от спектъра в три последователни кадъ-
ра. Тъй като стандартните фоточувствител-
ни емулсии по онова време не били никак 
чувствителни към червената светлина (оттук 
и възможността за безопасна обработка на 
фотоматериалите на червена лампа), се на-
лагало предварително филмът да бъде тре-
тиран с подходящи химикали, за да се усили 
чувствителността му към тази част от спек-
търа.

След проявяването на негатива и 
отпечатването на позитивно из-
ображение кадрите трябвало да 
бъдат прожектирани през фил-
три със същите цветове. „Трябва-
ло“, защото прожектирането се 
оказало технически непосилно 
- дотук работата била свършена 
добре, но (по думите на кинема-
тографиста Дж. А. Смит, който 
тогава сътрудничел на Търнър и 
Лий и по-късно щял да създаде 
първата широкоразпространена 
система за цветно кино) „когато 
се стигна да наложим едно върху 
друго на екрана трите изображения 
през цветните стъклени филтри, 
установихме, че процесът е непри-
ложим. Щом завъртахме ръчката 
на прожекционния апарат, трите 
изображения отказваха да се съгла-
суват, и познанията на никой от 

ТЕХНОЛОГИИ
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нас не бяха в състояние да се справят с пробле-
ма...“

Прожекционният апарат бил конструиран 
така, че трите кадъра, заснети последовател-
но, да се прожектират едновременно през 
три отделни обектива, снабдени с цветни 
филтри, като филмът се придвижвал с ог-
ромна скорост, която също допринасяла за 
неуспеха.
Запазените фрагменти от филми ни позво-
ляват днес да реконструираме изображения-
та, които техните автори така и не са успели 
да видят.

Илюстрацията показва вляво поредица от 
три черно-бели кадъра, в средата как те биха 
изглеждали прожектирани през цветните 
филтри, и вдясно чрез наслагване е рекон-
струирано пълноцветното изображение, ко-
ето би трябвало да се получи.

Ясно се вижда как червеният пояс на момичето е 
най-светъл в кадъра, заснет през червен филтър, 
тревата е най-светла в „зеления“, а сините 
елементи от английското знаме в ръката на 
момчето - в „синия“ кадър; бялата шапка и рокля 
на момичето са бели и в трите кадъра, а тъмните 
дрехи на момчето навсякъде са тъмни.
Тази система може би все пак е щяла да достигне 
до реални резултати, но Търнър умира внезапно 
в лабораторията си, докато подготвя поредното 
усъвършенстване на прожекционния апарат...
Далеч по-успешни и с реален резултат, макар 
и да не довели до утвърждаване на цветната 
кинематография, са опитите на Уилям Дейвидсън 

(Davidson) и Бенжамен Жумо (Jumeaux) от 
първите години на 20 век. Дейвидсън е по занятие 
военен, но се интересува от цветна фотография и 
кинематография и още през 1898 г. е патентовал 
свой проект за кинокамера с три обектива с 
цветни филтри, а през 1899 г. - система за цветна 
фотография. Жител на Брайтън, където тогава 
работят мнозина пионери на кинематографията 
(в историята на киното се говори за т. нар. 
„Брайтънска школа“), той започва да си 
сътрудничи със своя съсед и приятел д-р Жумо, 
също изкушен в техниката, и през 1902 или 
1903 г. двамата създават нов тип кинокамера и 
прожекционен апарат. За да избегнат проблемите 
с огромната скорост 48 кадъра в секунда, 
изисквана от системата на Търнър и Лий с 
последователното заснемане на кадрите за трите 
основни цвята, те решават да използват широка 
филмова лента и да разположат трите кадъра 
не един над друг, а един до друг, хоризонтално. 
Друг огромен недостатък на високата скорост 
на заснемане е това, че тя изисквала и много 
по-висока светочувствителност на филмовата 
емулсия, тъй като светлината от заснемания обект 
осветява филма за три пъти по-кратко време.

Така при Дейвидсън и Жумо заснемането и 
прожекцията се осъществяват при нормалната 
скорост от 16 кадъра в секунда и единствената 
трудност е в правилното наслагване на 
трите кадъра върху екрана. Едновременното 
експониране на трите кадъра избавя тази система 
и от „разливането“ на цветовете, наблюдавано 
при последователно заснемане на кадрите, 
особено при по-бързо движещи се обекти, където 
отделните цветни кадри са фиксирали различни 
фази от движението.

Ето как изглеждат две групи от по три кадъра, като 
в долната кадрите са оцветени в съответствие с 
използваните филтри, а отдолу е показано как 
трите изображения се наслагват в едно. Червената 
шапка и дреха са светли само в „червения“ кадър, 
а жълтата престилка и жълтозеленото парче плат 
в лявата ръка са по-светли в червения и зеления 
кадър (тъй като жълтата светлина се получава от 
смесване на червена и зелена).

ТЕХНОЛОГИИ
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Експерименталният филм отлично пресъз-
дава (очевидно нарочно търсеното) цветово 
разнообразие на заснетата сцена. Годината 
на създаването му е 1902 или по-вероятно 
1903.

http://vbox7.com/play:e8e7bb86

Все пак тази трицветна система с широка 
филмова лента не е била особено практична, 
затова Дейвидсън и Жумо решават да 
редуцират цветовете до два. Въпреки че така 
е постижима само ограничена цветова гама, 
се получава достатъчно приличен резултат 
(не на последно място и защото човешкото 
съзнание е склонно да се самозаблуждава, 
като “вижда” повече цветове, отколкото има 
в действителност). Неслучайно различни 
двуцветни системи за цветно кино се 
използват чак до петдесетте години на 20 век.
За да могат да предадат по-важните цветове 
- на първо място този на човешката кожа, 

а също червеното, кафявото, те се лишават 
от по-маловажната синьо-виолетова част 
на спектъра - всеки ще се съгласи, че едно 
синьозелено небе не би направило толкова 
лошо впечатление, колкото жълти или 
лилави лица или синя трева. А за да се 
постигне вярно възпроизвеждане на бялото 
и нюансите на сивото и черното, е било 
необходимо избраните два цвята да са 
допълнителни (т.е. съчетаването на светлина 
с тези два цвята трябва да дава бяла светлина). 
Поради тези причини филтрите, чрез които 
се снима и прожектира, са червено-оранжев 
и синьо-зелен. Двата кадъра отново са 
разположени хоризонтално, за да може да 
се снима с нормална скорост от 16 кадъра в 
секунда.
Приведеният пример за тази двуцветна 
система е от 1904 г. (образът, който съм 
използвал за реконструкцията, е с лошо 
качество, но все пак дава представа за 
същността на системата).

ТЕХНОЛОГИИ
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Съвсем скоро роботите ще се сдо-
бият с алтернативен еквивалент 
на интернет, който ползваме в мо-
мента, а дори - и с аналог на най-

голямата онлайн енциклопедия в мрежата 
– Wikipedia. 

Екип от 35-има учени от няколко региона на 
европейския континент участват в полезен и 
вълнуващ проект. Те са решили да изградят 
условия за роботите, за да могат те да спо-
делят, съхраняват, обработват и анализират 
информацията, получена през интернет 
връзката. Платформата е с отворен код. Про-
ектът е спонсориран от ЕС. 
За тази цел експертите ще създадат интер-
нет, предназначен специално за роботите. 
Всъщност, роботите ще се сдобият с инди-
видуална мрежа, предназначена само за тях. 
Мрежата вече е получила и своето наимено-
вание – RoboEarth. 

В базата данни ще има карти на местата, къ-
дето работят роботи, описания на обекти, 
които те срещат, и указания за попълване на 
техни отделни действия. RoboEarth ще бъде 
мястото, където роботите ще могат да пуб-
ликуват разнообразна информация и под-
робни обяснения на изпълнението на свои-
те задачи, да споделят със себеподобните си 
онова, което са научили за света около себе 
си, като ще могат и да се обръщат за помощ 
към останалите роботи. Мрежата ще е дос-
тъпна в целия свят, но само за роботи, андро-
иди и всякакъв друг изкуствен интелект. Тук 
те съвместно ще анализират информацията, 

с която боравят и която е свързана с тяхната 
основна дейност. Учените се надяват това да 
позволи на роботите да служат на хората по-
добре и по-бързо, след като са въоръжени с 
библиотека, пълна със знания за своите гос-
подари и техния свят и за човешките взаимо-
отношения.

Европейските учени вече тестват приложи-
мостта на предназначената само за роботи 
интернет мрежа RoboEarth. Резултатите оп-
ределено са повече от положителни и обна-
деждаващи за осъществяване на основните 
цели, заложени в проекта. По време на един 
от експериментите един робот е поставен в 
непозната за него среда и посредством сво-
ята интернет връзка успява да открие кар-
тата на мястото, т.е. проблемите , свързани 
с  ориентацията на роботите бързо ще бъдат 
заличени.  

Малко разяснения за основната концепция 
на проекта дава Маркус Вайбел от Шведския 
технологичен институт. Той споделя, че 
главната цел на RoboEarth е да постави ро-
ботите и изкуствения интелект в среда, коя-
то да им позволи да разширяват сегашните 
си възможности. Маркус Вайбел е убеден, 
че роботите при определени условия могат 
и сами да разрешават проблеми от различ-
но естество, като си взаимодействат помеж-
ду си и с информацията, която получават от 
собствената си интернет мрежа. RoboEarth 
ще съдържа данни и факти относно место-
положенията, дейностите и функциите на 
отделните роботи и всякакъв друг изкуствен 
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интелект. Шведският учен дава за пример 
Wikipedia, където хората от години наред 
споделят информация, редактират я, из-
ползват я за всякакви цели – лични, профе-
сионални, научни и образователни, за да из-
пълняват своите задачи. RoboEarth ще бъде 
Wikipedia-та на роботите и изкуствения ин-
телект. РобоЪрт ще играе ролята на  кому-
никационна система и на база данни едно-
временно.
Маркус Вебел от Швейцарския федерален 
технически институт в Цюрих споделя, че 
повечето роботи виждат света по свой собст-
вен начин, а стандартизация в сектора почти 
няма. 
Въпреки че и други проекти работят по стан-
дартизиране на начина, по който роботите 
възприемат света и кодират информацията, 
която намират, RoboEarth се опитва да отиде 
още по-далеч. Бидейки полезен за роботите, 
РобоЪрт ще бъде полезен косвено и за хора-
та, макар, че те няма да имат достъп до него.
Ако роботите работят в екип с хората, те вза-

имно ще трябва да се допитват до опита на 
Другия. Ако, например, роботът не е в със-
тояние да изпълни дадена задача, той ще по-
моли някой човек за помощ и ще се сдобие 
с нови знания. В края на изпълнението на 
задачите, които са му били възложени, робо-
тът ще споделя в РобоЪрт придобитите нови  
знания, като ги качите в базата с данни. За 
друг робот тази информация също ще бъде 
нова и ще му даде някаква отправна точка. 
Той ще я изтегли с надеждата да свърши ра-
ботата си перфектно, но може да се окаже, 
че тя не му е достатъчна. Ако той се сдобие 
с допълнителни знания по темата, също ще 
ги добави. Така постепенно роботите ще се 
адаптират към все по-сложни изменения на 
средата и ще могат да изпълняват все по-
сложни задачи. 
Очаква се проектът да се превърне в инстру-
мент, който да повиши значително ефектив-
ността на домашните роботи, които се очак-
ва скоро да станат неизменна част от нашия 
живот. 
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„Опел“ нарича своя автомобил 
не хибрид, а електромобил с повишен об-
хват (Extended-range electric vehicle - E-REV). 
От фирмата-производител споделят, че вече 
има предварителни поръчки, които надви-
шават 1000. Предвижда се автомобилът да 
работи в 4 режима – нормален, градски, пла-
нински и спортен. Мощността му е 150 к.с. 
(370 Hm въртящ момент), а максималната 
скорост, която развива, е 160 км/ч. Със за-
редена батерия колата изминава ок. 60 км. 
Процесът на зареждане е 2-3 часа. Когато 

батерията се изтощи, автомобилът ще гене-
рира електричество от двигател с вътрешно 
горене. Идеята е да се гарантират още 500 
км. пробег. Ускорение от 0 до 100 км. се из-
вършва за 9 секунди. Едно изследване сочи, 
че германските шофьори изминават не по-
вече от 50 км на ден. „Опел“ определя „Ам-
пера“ като „променящ правилата на играта 
семеен автомобил, подходящ за ежедневна 
употреба“. Той е четириместен и предлага 
приличен багажник, като плановете са пър-
вите доставки за Европа да бъдат факт в края 
на 2011 г.
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Германският производител на спортни 
автомобили “Porsche” вкара в музея 
си в Щутгарт електрическа версия на 
своя модел “Boxster”. Колата ще може 

да се види и на изложението в Женева през 
следващия месец. Автомобилът разполага 
с два електромотора с обща мощност 241 к. 
с. Батериите са литиево-йонни с капацитет 
от 29 киловата. Производителят твърди, че 
електрическият „Бокстър“ може да се пох-
вали със същите характеристики като своя 
бензинов събрат с мощност 255 к.с. Това ще 
рече: ускорение до 100 км/ч за 5.9 секунди и 
максимална скорост 263 км/ч.

електРомобилът на 
ПоРше – boxster

http://www.porsche.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_Boxster
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Forspeed е електрически роудстер. 
Максималната скорост на автомоби-
ла е 75 км/ч. Колата се задвижва от 
електромотор с мощност от 40 к. с., 

монтиран в задната част на платформата. С 
едно зареждане автомобилът може да изми-
не ок. 135 км. Може да ускори от 0 до 60 км 
за 6 секунди. Машината използва интересни 
технологии, като двигател със соларна ин-
сталация за производство на електроенергия 
(30 кВт), а радиаторната решетка е с мрежа 
тип „пчелна пита”. Автомобилът разполага с 
литиево-йонна батерия (16 киловат часа), ко-
ято може да се зареди за ок. 45 мин. Forspeed 
е двуместен – за шофьора и един негов спът-
ник.

е л е к т Р о м о б и л ъ т 
smArt Forspeed

http://www.zercustoms.com
http://www.fubiz.net
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1914
Капитанът на английски боен кораб разбрал, 
че се намира над подводница от клас „U”, 
която той можел да види, но не можел да до-
косне. Офицерът отговарящ за снабдяването 
подхвърлил, че се нуждаят от „някакъв вид 
бомба, която да хвърлят във водата”. Затова 
започнало проектирането на дълбочинен 
заряд, който взел своите първи жертви през 
март 1916. Но като цяло тези дълбочинни за-
ряди не били достатъчно ефективни защото 
трябвало да бъдат пусната в голяма близост 
до подводницата; примерно дължината на 
една стая. Главната полза била психологиче-
ска.

1915
Английската блокада имала приказен ефект 
и Германия обещала да проведе контра бло-
када с подводници. Въпреки това германски-

ят флот трябвало да се пребори със сериозна 
етична и законова дилема. Според междуна-
родното законодателство, боен кораб може 
да спре търговски и да го претърси; в случай, 
че бъде открита контрабандна стока за вра-
га, корабът може да бъде заловен на него да 
се качи екипаж, от бойният кораб, които да 
го закарат до подходящо пристанище. При 
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някои условия корабът можел да бъде и по-
топен, стига преди това екипажът да се е ка-
чил на спасителните лодки.
Подводниците нямали нужният екипаж, 
които да прехвърлят за да заловят кораба , 
единствената им възможност била да го по-
топят. За тази цел подводниците били обо-
рудвани с оръжия на палубата. Но ако под-
водницата изплува на повърхността, за да 
даде предупредителен изстрел, самата тя 
става лесна цел ( корабът може да я блъсне 
или да използва скрити оръжия или боен ко-
раб да се притече на помощ на търговският).
Германската политика минала през няколко 
стадия; в началото тя била за спазването на 
правилата, но през февруари, като отмъще-
ние за огромните щети нанесени от блока-
дата, тя се обявила за неограничени бойни 
действия на подводниците. Правното изис-
кване за честно предупреждение било спазе-
но поне на теория, били определени бойни 
зони, в който всички кораби били обект на 
атака без предупреждение.
Само 35 подводници клас „U” Германия за-
почнала да потапя английските търговски 
кораби по-бързо отколкото те можели да бъ-
дат строени, което променило отношението 
им към подводниците. Няколко ускорени 
програми за строене на подводници били 
задействани; една била за по-малки и по-не-
боеспособни подводници, които трябвало 
да действат близо до пристанищата. Така се 
дало начало на нов клас подводници „UB”.

1915
През Май U-20 потопила цивилният пътни-
чески кораб „Lusitania”, с което убила 1198 
човека, включително жени и деца. Германия 
на искала да провокира САЩ и под натискът 
на международното обществено мнение се 
оттеглила за известно  време. През февруари 
1916, неограничените операции били под-
новени, но през април отново били спрени 
заради контра атака проведена над цивилен 
ферибот. Но до този момент подводниците 
от клас „U” вече потапяли кораби с маса от 
300 000 тона на месец.

1915
Англичаните разбрали, че техните торпеда 
минават под целта си, защото бойният заряд 
в главата на снаряда тежал 20 килограма по-
вече от халосният, с който се упражнявали  
в цивилно време и спрямо който торпедата 
били настройвани. Те не били единствената 
нация (а това единствената война), при ко-
ято грешките в дизайна щели да доведат до 
подобрения в торпедата.
1916
Германия създала най-добрата по време на 
Първата Световна Война подводница: истин-
ски подводен крузер с широк обсег на дейст-
вие. Подводниците от клас „UA” били дълги 
68 метра, тежали около 1500 тона развивали 
скорост от 15.3 възела на повърхността и об-
сег от 12.63 мили при скорост от 8 възела. Въ-
оръжение:  две 150 милиметрови оръдия на 
палубата,  1000 снаряда, 19 торпеда, екипаж 
от 56 човека с място за още 20.
47 подводници от клас „UA” били поръчани, 
но само 9 били построени преди примирие-
то от 1918.
Една от първите подводници от клас „UA” 
била построена с цел да превозва стока с ко-
ето да прекрати блокадата тя била собстве-
ност на Северно германската морска компа-
ния. „Deutschland” можела да превозва товар 
от 700 тона, малко в сравнение с корабите 
плуващи по повърхността (но точно толкова 
колкото 7 самолета C-5A от 1990). Тя се зани-
мавала с високодоходна през атлантическа 
търговия, като се потапяла, за да избягва ан-
глийските кораби; при първият си курс, тя 
пренасяла суровини за боя и скъпоценни ка-
мъни за Америка, а на връщане никел , гума 
и калай (голяма част от които закрепени 
върху външната страна на корпусът).

1916
До краят на годината ситуацията в Германия 
станала отчайваща. Дневните порции били: 
„5 филии хляб, половинка малък котлет, по-
ловин чаша мляко, две малки парчета слани-
на, няколко картофа и чаена чаша захар”.
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Един немец писал: „Ако ще умираме от глад 
като плъхове в капан то наше право е да умо-
рим от глад врагът си”.

1917
През февруари, Немското правителство обя-
вило, че ще пренебрегва ограниченията за 
подводниците. В дописка до американското 
правителство потвърдила, че Англия използ-
ва своят флот за да направи незаконен опит 
да умори от глад Германия, и предупрежда-
вала, че Германия е принудена да използва 
целият арсенал, който бил на нейно разпо-
ложение. Немското правителство знаело, че 
при създалите се обстоятелства Америка ще 
се включи във войната, но предвижвало, че 
ще принуди Англия да седне на масата за 
преговори, преди Американската подкрепа 
да е оказала влияние. 
Също през февруари , вследствие на един от 
паралелите с който историята ни възхищава, 
друг пътнически кораб бил потопен от под-
водница– този път американски.
Великобритания имала един от най-големи-
те търговски флотове в света, почти полови-
ната от търговските кораби, но не можела да 
строй кораби с обща маса по-голяма от 650 
000 тона за година. До март подводниците 
клас „U” вече потапяли кораби с обща маса 
от почти 600 000на месец и Великобритания 
останала с хранителен запас за 6 седмици.

САЩ се включила в войната през Април.

1917
Има един метод за охраняване на търговски 
кораби от вражески атаки доказал се с вре-
мето: конвой, съществуващ почти от зората 
на морската търговия. Въпреки всичко, ан-
глийският флот устоял: просто твърде много 
кораби влизали и напускали пристанищата 
почти, 2500 на седмица, и съоръженията на 
пристанищата били под огромно напреже-
ние; появата на конвой в тълпата щяла да 
доведе до хаос. Конвоят щял да се превърне в 
идеално цел за подводниците клас „U”. Кон-
воят можел и да свърши работа за спомага-
телните военни кораби като транспортните 
кораби, но екипажите на търговските кора-
би не били обучени да участват във военни 
формации, а и повечето хора не знаели ан-
глийски. Повечето търговски кораби били 
достатъчно бързи да изпреварят подводни-
ца. Освен всичко, и може би най-важно, бой-
ните кораби трябвало да търсят врагът не 
да охраняват търговски кораби. Флотът бил 
обучаван за офанзива, не за защита. Да бъде 
агресивен, а не пасивен.
Контра аргументите: голяма част от търго-
вията се извършвала от фериботи и край-
брежни кораби; имало само 140 през атлан-
тически кораби на седмица пристигащи в 
различни пристанища. Подводницата мо-
жела да проведе само 1 атака преди конвоят 
да я принуди да бяга и да се крие – колкото 
по-голям е конвоят толкова повече кораби 
ще се връщат. Търговският кораб можел да 
изпревари подводница само за да попадне 
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в ръцете на друга. Екипажът можел да бъде 
обучен. Целта била да се намалят загубите, а 
не морските офицери да се чувстват добре.
В късната пролет, ситуацията била доста-
тъчно мрачна за да принуди флотът да се 
съгласи да изпробва системата с конвоите. И 
никога не се отказала от нея. От 83,959 кора-
ба охранявани от конвои от тогава до краят 
на войната, едва 257 били потопени от под-
водници. За същият период били потопени 
2,616 неохранявани кораба. Главната полза 
от конвоите: принуждавала подводниците 
да нападат докато са под вода, което значело 
че те трябвало предварително да са готови за 
атака когато конвоят минавал покрай тях.
Конвоите с въздушен ескорт били най-ус-
пешни, защото подводниците знаели, че 
дори ако проведат атака, самолетът лесно 
ще определи тяхното приблизително место-
положение по ясните следи, които торпедо-
то оставяло. Но теглото, което самолетите от 
онези времена можели да носят не позволя-
вало тежко въоръжение. Голяма част от само-
летите летели дори без радио.

1917
6 подводници клас „UA” били пратени на 
източното крайбрежие на САЩ, където по-
ставили мини и потопили 174 кораба- пре-
димно малки корабчета, които нямали ра-
дио, по което да бъдат предупредени или да 
потърсят помощ. Подводниците клас „UA” 
доказали че подводница може да оперира на 
разстояние от 3000 мили от пристанището 
си, но нямали особено отношение към пре-

носът на войници или продоволствия към 
Европа.
12 американски подводници заели постове 
около Ирландия и Азорските острови. Те 
имали нулев ефект върху войната, но нау-
чили много за военните операции.(Главният 
принос на флотът на САЩ бил, че предос-
тавил конвои против подводниците на 80 % 
от корабите плаващи през атлантическият 
океан).Един прост урок: времето за потапяне 
което било нужно на Американска подвод-
ница било твърде голямо; тя се нуждаела от 
2 минути и 23 секунди. Малка подводница 
клас „UB” можела да се потопи изцяло за 27 
секунди.

1917
Камуфлажът „Pattern” бил разработен за да 
обърква подводниците и да не им позволява 
да преценят скоростта разстоянието разме-
рът и курсът на целта. Тази практика про-
дължила и през Втората Световна Война, ко-
гато се появили по-сложни методи.
Самите подводници се задоволили с по-
прости схеми на камуфлаж,в зависимост от 
терена бяло за арктическите води и различ-
ни нюанси на сиво в зависимост от районът. 
В крайна сметка американският „haze gray” 
бил приет за стандарт от всички флотове за 
корабите на повърхността, а подводниците 
били черни.

1917
Имало една слабост от която съюзническите 
войски се възползвали, а Германия подценя-
вала- прихващането на радио съобщения. 
Немците знаели, че техните съобщения мо-
жели да бъдат прихванати, което щяло да 
издаде местоположението на подводниците 
им, но очевидно не се интересували от това 
те вярвали, че подводниците ще са се махна-
ли много преди някой да ги достигне. Те не 
осъзнавали, че знаейки тяхното положение 
силите на съюзниците можели да пренасо-
чат своите конвой по безопасен маршрут.

1917
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Великобритания създала нови подводници 
от параходен клас „K”. Огромни кораби – 
100метра дълги и тежки 1883 тона, три-пъти 
по-големи от които и да е във флота – се стро-
яли в отговор на доклади на разузнаването 
гласящи че, Германия създава подводници 
движещи се с 22 възела. Докладът грешал.
Така се появили подводниците клас „К”. Те 
се потапяли за 11 минути; температурата в 
котелното достигала 60 градуса по целзий, 
а при двигателят 40, но понеже двигателите 
не работели под вода никой не трябвало да 
стои в тях, докато подводницата е под вода. 
Проектантите на флотът не били притесне-
ни от огромното време, за което подводни-
цата се потапяла, те разчитали, че екипажът 
й ще забележи всеки, който се приближава 
достатъчно рано.
Флотските проектанти явно не са забелязали 
появата на самолетите в това уравнение.

1918
Разработката на устройства които локализи-
рали подводницата започнала още в начало-
то на войната с худрофоните (микрофони 
поставяни направо във водата)който трябва-
ло да следят за шум от витлата, и появили-
те се твърде късно за да вземат участие във 
войната, ехо локационна систем (Англича-
ните я кръстили ASDIC- което очевидно не 
значело нищо в действителност- но сега е из-
вестна като SONAR, което означава „Sound 
Navigating and Ranging.”)Изпращайки ау-
дио сигнал и изчислявайки неговото ехо, 
операторът можел да установи разстоянието 
до подводницата  и нейното поведение.

1918
До лятото голяма част от Германия била 
раздирана от бунтове, и правителството за-
почнало да търси примирие. През октомври 
флотът плаващ на повърхността отказал да 
влезе в последна самоубийствена битка. Под-
водничарите останали верни:  U-135 била 
готова дори да атакува дезертиращ немски 
кораб. При последна победа U-50 потопила 
английският боен кораб „Britannia” два дни 

преди примирието от 11 ноември.
Резултат от войната: Германия започнала 
войната с 26 подводници и добавила 390. В 
краят на войната 171 подводници били във 
водата, а още 148 се строили. Загуби по вре-
ме на водата: 173. Мините потопили поне 48; 
дълбочините заряди- 30; оръдеен огън 20; та-
раниране 19; други подводници 17; нещаст-
ни случай 19; неизвестна причина 19; само-
летни атаки 1.
Междувременно немските подводниците 
потопили повече от 4000 кораба, с общо те-
гло повече от 11 милиона тона- една четвърт 
от всички кораби. В заключение неограни-
чените действия почти спечелили войната 
за Германия. Но Германия загубила войната 
именно заради тях.
Ако САЩ не се включила във войната през 
1917 Германия най-вероятно щяла да спо-
годи примирие. Но действията на немските 
подводници имали влияние върху включва-
нето на САЩ във войната.
Въпреки военната пропаганда в полза на 
противното, немските подводници извър-
шили само 1 зверство- потапянето на Бол-
ничният кораб „Llandovery Castle”от U-86 
и капитанът се опитал да прикрие следите 
като убие оцелелите. Той обаче не успял да 
убие всички. След войната той напуснал 
страната , за да избегне процесът за военни-
те си престъпления през 1921; двама от не-
говите офицери били изправени пред съда 
и осъдени като съучастница. Те не останали 
за дълго в затвора, успели някак си да „избя-
гат” от своите немски охранители.

1919
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UC-97 била единствената немска подводни-
ца потопена от американският флот. Една 
от петте немски подводници предоставени 
на САЩ за проучвания, обикаляла Велики-
те езера като част от парада на победата и 
била потопена (нарочно) в езерото Мичиган 
няколко мили източно от Чикаго.
След войната Флотът на САЩ започнал да 
прилага научените уроци, тези научени от 
войната и от пленените подводници, за да 
разработят нова подводница. Докато назна-
ченията на европейските подводници били 
предимно близо до дома, американските 
оперирали най-вече в тихият океан. Зато-
ва флотът се нуждаел от подводница която 
дълго можела да стой в открити води,  да има 
голям обсег, да бъде надеждна и да има при-
лични условия за живот.

1919
Япония, насърчена от изненадващата по-
беда над Русия през 1905 и успешната си 
роля в предоставянето на ескорти по време 
на световната война, започнала да планира 
евентуален открит конфликт с техният най-
голям и очевиден съперник враг: САЩ. Като 
един от победителите в Първата Световна 
Война Япония получила 7 немски подводни-
ци. Но те не се ограничили само с това, те 
си осигурили около 800 немски механици, 
инженери и военноморски офицери, които 
трябвало да ги научат как да проектират и 
строят подводници.

1919
Няколко не завършени подводници клас 
„К” минали от парен към диселов двигател. 
Една, подводница M.1, била оборудвана с 12 
инчово оръдие. На теория с него можело да 
се стреля и под водата; на практика, подвод-
ницата трябвало да се издига на повърхност-
та за да презареди след всеки изстрел. М.1 
потънала вследствие на сблъсък през 1925.
Друга подводница М.2 била превърната в 
подводен самолетоносач.М.2 потънала ко-
гато вратите на хангара по погрешка били 
отворени докато тя все още била частично 
потопена.

1919 
Версйският договор забранявал на Германия 
да строй подводници и ограничил броят на 
офицерите до 1500. Един, от които бил ка-
питанът на подводница Карл Диунитц. Той 
бил назначен за капитан на торпедна лодка 
(подводница на повърхността).Той започнал 
да развива тактики за подводници за следва-
щата война.
Тайно, германия закупила датска корабо-
строителна компания, която привидно про-
ектирала подводници за продан на меж-
дународни клиенти, а в действителност 
разработвала нови класове немски подвод-
ници. В действителност през 1931 морските 
опити на 3 подводници продадени на фин-
ландският флот били проведени от немски 
екипажи.

1923
Повечето флотове вече направили опити да 
използват подводниците, като самолетоно-
сачи, но без успех.S-1
Била оборудвана с хангар върху палубата 
в който се съхранявал воден планер. Хитро 
измислено: самолетът трябвало да бъде раз-
глобяван преди да бъде прибран в хангара, и 
сглобяван след като излезе, което означавало 
че подводницата трябва да прекара твърде 
много време над водата. Освен това излита-
нето и прибирането в океанът били на прак-
тика невъзможни.

1925

Англичаните изпробвали 3,000 тонните Х.1. 
въоръжени с четири 5.2 инчови оръдия и 6 
21 инчови торпедни тръби. Това бил опит за 
построяване на подводен крузер. Той не бил 
успешен и отишъл за скрап.
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1925
Американската подводница S-51  била блъс-
ната от параход и потънала на дълбочина от 
40 метра.
Две години по късно S-4 била блъсната от ка-
тер на морската охрана. Нямало начин оце-
лелите след сблъсъците да бъдат спасени, 
което довело до разработката на спасител-
ната камера на МакКан и до увеличаване на 
заплатите на подводничарите, които били 
в специална категория въведена от Рузвелт 
през 1905.

1927

Друга „Наутилус” 168-мата американска 
подводница била поредният опит за слага-
не на големи оръдия на подводница; в този 
случай две 6 инчови. „Наутилус” имала 
поне едно подобрение спрямо английските 
и френските подводници: тези оръдия не-
зависимо можели да бъдат насочвани и за-
реждани. Но снарядите били твърде тежки, 
за да се борави безопасно с тях и класът „V”  
се оказал твърде тромав за да действа като 
нападателна подводница. „Наутилус” била 
превърната в подводница пренасяща гориво 
за самолетите и била част от поддържащите 
кораби през Втората Световна Война.

1931
За да не бъде задмината от Англия или САЩ 
, Франция създала „Surcouf”- 120 метра дъл-
га и тежаща 3,304 тона- най-голямата под-
водница в света до Втората Световна Война. 

Въоръжена с две 8 инчови оръдия и самолет. 
„Surcouf” изчезнала през 1942, най-вероятно 
в следствие на сблъсък с търговски кораб.

1932
Флотът на САЩ обявил конкурс за лек дизе-
лов двигател, който щял да бъде по подходящ 
от всички в употреба. Броят на двигателите, 
от който флотът можел да се заинтересува 
бил твърде малък за да оправдае инвестици-
ята в разработването, но имало и друг много 
по голям пазар за такива двигатели, защото 
те намирали приложени в железниците.

1932
Японските проектанти излезли от сянката на 
немските и се концертирали върху три кла-
са: клас „I” повечето от който били с разме-
рите на немските подводни крузери. Класът 
„RO” крайбрежни подводници с размерът 
на немският VII вид (описан по долу), но с 
по-малки възможности; и клас „HA” серия 
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от миниатюрни подводници в много разно-
видности.
Японците проявявали по-голям интерес към 
подводните самолетоносачи от другите на-
ции: те построили своят първи, тежащ 2,243 
тона и дълъг 100 метра „I-5” през 1932. Той 
бил оборудван с един планер. През следва-
щите 12 години те създали още 28, с непре-
къснато растящи размери.

1932
Немското правителство одобрило нелегал-
ното построяване на 16 нови немски подвод-
ници.

1935
16 Март, германският канцлер Адолф Хит-
лер отхвърлил споразуменията от версай-
ският договор. След няколко седмици пър-
вата от новата серия подводници влязла в 
активна служба.

1935
Капитан Диунитц дефинирал своята кон-
цепция за следващият конфликт: с два труда 
„Tonnage war” и „Wolf pack”. Първият копи-
рал тактиката от Първата Световна Война- 
потапяне на кораби по-бързо отколкото те 
можели да бъдат строени, за дълъг период, 
по начин който може да се победи островна 
държава като Англия.
Вторият- групи от седем или осем подводни-
ци, атакуващи посред нощ потапят се за да 
избягат отново се показват на повърхността 
за да се групират за следващата нощна атака. 
Скоростта от 15 възела на немските подвод-
ници била почти два пъти тази на обикнове-
ният конвой и равна на тази ескортите които 
били създадени точно за подводници.

През Първата Световна Война германия съз-
дала няколко типа подводници: типичните 
брегови подводници (II тип), тези с голям об-
хват (IX тип), и тези който ставали за всичко 
(VII тип), които преобладавали във флотът 
повече от 700 завършени до края на войната 
– в 6 вида кръстени с буквите от A до F. Сред-
но измествали 760 тона вода, били дълги 60 
метра, и имали обсег от 8,7 мили и издържа-
ли седем или осем седмици без да презаре-
дят. Гмуркали се за 20 секунди на максимал-
на дълбочина от 200 метра.

1938
Опитна 40 метрова японска подводница 
клас „HA” тежаща 213 тона развила скорост 
от 21 възела под вода. Японците също така 
създали и най-ефективното торпедо „Long 
Lance”(Дълго Копие). Версията на MK95 за 
подводница тежала 450 килограма , турбини 
пълни с кислород във възбудено състояние, 
и обсег от 5 мили и скорост от 49 възела. В 
същото време торпедата на американският 
флот имали едва половината заряд и обсег 
когато работели.

1939
Когато при изпитания чисто новата амери-
канска подводница SS-192 „Squalus” потъ-
нала на дълбочина от 70 метра;  очевидно 
шлюзът на машинното отделение не е бил 
затворен докрай. 26 човека загинали в навод-
нената част; имало 33-ма оцелели.  Всички 
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били извадени на четири пъти с спасителна-
та камера на МаККан.
„Squalus”била извадена и прекръстена на 
„Sailfish”, под което име служила до краят на 
Втората Световна Война.

1939
Десет дни след катастрофата с „Squalus”, 
младши офицер отворил наводнен торпе-
ден шлюз с което потопил  английската под-
водница „Thetis”. Няколко човека избягали 
през спасителният шлюз , 99 загинали.
Англичаните разработили вградена спаси-
телна система, при която моряците (погре-
бани под морската повърхност) чакащи сво-
ят ред за камерата през която се излизало , 
можели да дишат през индивидуални кисло-
родни маски.
Англичаните създали и механизми за зак-
лючване на шлюзовете в подобни ситуации, 
извадили подводницата и я прекръстили на 
„Thunderbolt”. Тя потънала при битка през 
1943.
В началото на годината Хитлер информирал 
Диунитц, че планира война след 6 години; 
затова Диунитц развил план за построяване-
то на 300 подводници от VII тип. Така дока-
то първите 100 са по пристанищата, вторите 
100 можели да оперират, а третите да бъдат 
ремонтирани или на тях да се обучава еки-
паж. Но Германия влязла в Чехия през март 
и в Полша през Септември. На трети англи-
чаните им дали ултиматум:  Излезте от Пол-
ша. Имате два часа да решите. Германците 
не отговорили. Избухнала Втората Световна 
Война.
Германия тогава имала само 57 подводници, 
едва 37 от които можели да оперират свобод-

но по море. За онова време това било доста-
тъчно.

1939
Немските подводници започнали с „пече-
лившите правила”. Но не за дълго. Още пър-
вият ден U-30 потопила пътническият кораб 
„Athenia” без предупреждение: 122 от 1100 
пътника умрели, включително и 28 америка-
нци. Германското главно командване било 
зашеметено, първоначално твърдели че Ан-
глия е поставила бомба за да компрометира 
Германия и да създаде отрицателно общест-
вено мнение. До януари 1940 министърът на 
пропагандата Йосиф Гьобелс нареждал на 
своите подчинени: „Продължавайте да спе-
кулирате с потапянето на „Athenia”... при-
държайки се към основният принцип при 
пропагандата , а именно непрестанно повта-
ряне на достоверни твърдения.” Германско-
то общество не разбрало истината до краят 
на войната.
До краят на септември немското командване 
наредило всеки кораб, който се опитвал да 
повика помощ по радиостанцията, когато му 
се нареди да спре, да бъде или задържан, или 
потапян. След седмица немските подводни-
ци били инструктирани да потапят всеки ко-
раб, който плавал без светлини.Командири-
те били инструктирани да въвеждат записка 
в корабният дневник, че корабът е бил пото-
пен заради възможността да бъде сбъркан с 
военен кораб или поддържащ крузер.
До ноември, всички преструвки били преус-
тановени със заповед номер 154: „Не спася-
вайте никого и не взимайте никого на бор-
да... Интересувайте се само от своя кораб и 
се опитвайте да постигнете следващата по-
беда възможно най-скоро! Ние трябва да сме 
твърди по време на тази война.”

1939
Др. Рос Гън от американската военноморска 
научна лаборатория предложил употребата 
на ядрени реактори захранвани от изотопа 
U-235, да захранват подводниците. Статия в 
„Saturday Evening Post” от година по-късно, 
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написана от учен отбелязвала, че в половин 
килограм U-235 имал същата енергия като 
2.5 милиона килограма въглища: „2.5 кило-
грамова бучка с съдържание от 10 до 50 % 
биха били достатъчни, за да могат кораби-
те и подводниците да кръстосват океаните с 
месеци.”

1940

Немският учен Хелмут Волтер демонстри-
рал прототип на първата истинска подвод-
ница- на теория тя можела да действа под 
вода за неограничен период от време, неза-
висещ от батериите и нуждата от кислород. 
Подводницата V.80 била задвижвана от раз-
граждането на концентриран (95 % съдържа-
ние) худроген пероксид, H2O2, известен като 
перхидрол. Същината се състояла в това че: 
когато химикалът се разпадал той отделял 
гореща пара която задвижвала турбините, а 
отделеният кислород бил годен за дишане и 
бил достатъчен за екипажът.
Корпусът на V.80 бил модифициран за под-
водни операции, което довело до  забележи-
телната скорост от 28 възела под вода. Също 
така показал завиден разход на изключител-
но скъпо гориво , 25 пъти повече от дизело-

вите двигатели. Според източници, едно 
пробно пускане продължило 6 часа и поло-
вина струвало $200,000 заради разходът на 
перхидрол.
Дизайнът бил обещаващ. Но Хитлер вярвал, 
че е спечелил войната и плановете за постро-
яване на серия подводници от този тип били 
отложени.
Проучванията продължили. Били напра-
вени общо 8 подводници с тегло от 250 до 
300 тона, които влезли в употреба в периода 
1943-1944.

1940
Американският флот провел редица опити 
с дълбочинни заряди срещу подводници (за 
повечето тестове използвали потопени под-
водници без екипаж.)Те открили че 150 ки-
лограма TNT не били достатъчни затова уд-
воили заряда.

1940
През юни Франция подписала примирие с 
Германия и три френски пристанища пре-
доставили по-удобен излаз към океана за 
немските подводници. Осемнадесетте месе-
ца между Юли 1940 и Декември 1941 били 
известни сред немските подводничари като 
„щастливите времена”. Победите им изглеж-
дали ограничени само от това колко дълго 
издържат в открити води и колко бързо пре-
зареждат.
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1940
Операциите на немските подводници били 
командвани от радио с висок обхват намира-
що се в щабквартирата в Германия. Немците 
знаели, че съобщенията им ще бъдат прихва-
щани но не се интересували защото всички 
били кодирани. Дори кодирани прихваща-
нията били полезни много подводници мо-
жели да бъдат познати по уникални излъч-
вания. Дори и да не можело да се определи 
точната позиция на подводницата, можело 
да се определи кога ще поеме към пристани-
щето, по един от известните маршрути.

1940
Италия се съюзила с Германия добавяйки 
105 подводници към действащите на терито-
рията на средиземно море. Те нямали много 
сблъсъци с врага.

1940
Докато изчаквали удобен момент да се наме-
сят във войната – или казано по друг начин, 
имайки предвид по-изгодното положение 
на неутралитет заради общественото мне-
ние, като мярка за „всека случай”- производ-
ството на американски производство нарас-
нало от 6-7 на година от средата на 30-те до 
71 през 1941 година.
Флотът пуснал SS-212 , „Gato” била пусната 
през октомври, 1940,: 98 метра дълга , 1,825 
тона, обсег 11,400 мили и 24 торпеда. След 
време били направени подобрения включи-
телно и по дебел корпус, който бил почти 
единствената разлика между нея и първата 
подобрена SS285,  „Balao”.

1940
На 7-ми Август , Хитлер официално обявил 
блокада на Англия. Отчаяно нуждаещият 
се от ескорти, английски министър предсе-
дател Уинстън Чърчил, сключил сделка със 
САЩ: те му заели 50 остарели разрушители 
от Първата Световна Война срещу правото 
да установят бази на Нюфандленд, Берму-
дите, Британска Гвинея и западна Индия.

1940
Първата „вълча глутница” започнала да 
оперира септември. Докато, през Първата 
световна, самото наличие на конвой при-
нуждавало немските подводниците да бягат, 
новата тактика (атака през нощта бягство и 
нова атака) водела до редица от продължи-
телни битки. В началото на войната ескор-
тът бил малко и не организиран. Често раз-
личните ескорти дори не говорели по между 
си, тренирали заедно, но работели поотдел-
но преди да се срещнат в океанът.
Един пример: На 16 октомври, една немска 
подводница забелязала конвой от 35 кораба 
и повикала останалата част от „глутницата”, 
още 6 подводници. Другите се присъедини-
ли на другият ден. След три дни 17 от тези 
кораби били потопени, били прихванати 
още два конвоя и потопени още 21 кораба, 
без нито една подводница да бъде потопена. 
Победата щяла да е по-голяма но повечето 
подводници изстреляли всичките си торпе-
да и трябвало да се приберат да презаредят.

1940
В краят на годината Германски военномор-
ски командващ отдал заслуженото на пости-
женията на подводниците, но пренасочил 
голяма част от ресърсите за производство от 
подводниците към бойните кораби. По това 
време, група от немски подводници , често 
десет или по-малко, потапяли два пъти пове-
че кораби на повърхността.
За да повдигне морала –на гражданите и 
моряците- били създадени филм и книга за 
Вилхелм Байер, които се борел с бюрокра-
цията и професионалната непреклонност 
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на политиците  за да стане национален ге-
рой: „Капрал Вилхелм Байер, първият човек 
спуснал се в мрака”.

1940
През декември бил създаден радар, носен 
от самолет, който можел да засече немска 
подводница, движеща се по повърхността, 
в радиус от 7 мили. Не било много, но било 
начало.

1941
Американската роля като страничен наблю-
дател била странна: съществувал постоянен 
поток от провизии за конвоите в атлантиче-
ският океан и за много от пътуванията бил 
отпускан ескорт от американският флот. 
След няколко нападения на немски подвод-
ници потопили търговски кораб през март, 
и американски боен кораб на 30 октомври, 
при което загинали 115 моряка- обществено-
то мнение (70% от населението желаело про-
дължаване на неутралитета) започнало да се 
променя.
Усилията на разбивачите на кодове най-по-
сле дали резултат и те разгадали немските 
кодове; започвайки през Юни и в зависимост 
от това дали настъпвали изменения съюзни-
ците можели да следят комуникацията, меж-
ду немските подводници,  до краят на вой-
ната.

1941
През Август, Адолф Хитлер демонстрирал 
своята неспособност да остави своите коман-
дири да управляват. Въпреки всички съвети, 
той направил безсмислено усилие да пред-
пази своите търговски линии с Африка с 
подводници. Това скоро довело до заповед 
всички сили от атлантическият океан да бъ-
дат пренасочени към Средиземноморието, 
по време когато мишените в атлантически-
ят океан били много и се очертавали „добри 
времена” за подводниците. Скоро на тях бил 
сложен край.

1941
Япония атакувала американската военно-
морска база при Пърл Харбер, Хавай, на 7-ми 
декември.В атаката взели участие 25 подвод-
ници клас „I” , които трябвало да охраняват 

острова. Те не забелязали американски ко-
раби. 5 миниатюрни подводници клас „HA” 
опитали да влезнат в пристанището преди 
въздушната атака да е започнала; те не по-
стигнали нищо освен собственото си унищо-
жение.Една от тях станала първата жертва 
в тихият океан потопена от военният кораб 
„Ward” заради навлизане във военна зона, 
още преди да е започнала въздушната атака. 
Коръбат изпратил съобщение до командва-
нето, то решило, че е фалшива тревога.
Флотът бил сериозно повреден но скоро 
всички кораби се върнали на служба с из-
ключение на два: „Arizona”, който потънал 
по време на бойните действия и „Oklahoma”, 
който потънал докато бил теглен към прис-
танището за ремонт.
Единственият ефект от атаката бил, че обе-
динила общественото мнение, като никога 
дотогава и принудила американският флот 
да се откаже от вкорененото възхищение от 
бойните кораби и да се оборудва предимно 
с подводници и самолетоносачи.
По това време американският флот имал 11 
подводници в употреба- 60 в атлантическият 
океан и 51 в тихият океан.Малко от тях били 
можещи нещо. „Gato” влезнала в употреба 
в краят на месеца ; щяло да отнема няколко 
години преди да се появи напълно боеспосо-
бен флот.
С одобрението на президентът Франклин 
Д. Рузвелт, американският флот отхвърлил 
ограниченията наложени на подводници-
те от международното право. За да успокои 
съзнанието на хората които толкова дълго 
отхвърляли немската тактика, всички япон-
ски кораби били обявени за военни, с което 
те преставали да бъдат считани за търговски.
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Aмериканската компания Colt про-
извежда оръжия в продължение 
на повече от 160 години. Като на-
чало произвежда само револвери, 

но по-късно започва производство на полу-
автоматични пистолети. Джон Мозес Брау-
нинг (1854 -1926) е бил дизайнерът на затво-
ра, който по-късно се прилага в целия свят. 
Известният Colt 1911.45 АСР е бил изработен 
по негов проект. Подобреният модел - Colt 
1911 - А1 е бил в употреба седемдесет годи-
ни. Негов наследник е пистолетът Beretta 
Model 92 - F калибър 9 mm Para.
Поради огромният интерес към Colt, той зае-
ма голяма част от пистолетния пазар в Света. 
Много срелци използващи пистолети с мар-
ката Colt искат специални модификации за 
пистолетите си. Тъй като тези индивидуални 
спецификации са много на брой и компани-
ята не може да посрещне тези потребности, 
Colt предоставя възможността на голям брой 
оръжейни работилници да изработват таки-
ва модификации. Някой от тях са Swenson, 
Wilson и Devel.

Colt M1991 A-1
Този модел M1991 – A1 е оригинален Colt 
1911 – A1, чието производство от 1991 г. Е въ-
зобновено.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг”
Маса –1077 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 135 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – матова оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
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Colt M1991 A-1 Compact
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг”
Маса –964 g 
Дължина – 184 mm 
Височина – 134 mm 
Дължина на цевта –89 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 133 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – матова оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 

Colt M1991 A-1 Commandrer
Този модел M1991 – A1 е оригинален Colt 
1911 – A1, чието производство от 1991 г. Е въ-
зобновено.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг”
Маса –1021g 
Дължина – 197 mm 
Височина – 135 mm 
Дължина на цевта –114 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 146 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – матова оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
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Colt All American Model 2000
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  15 патрона 
Затворен механизъм  - въртящ се цилиндър 
система „Колт”
Маса –935 g 
Дължина – 191 mm 
Височина – 147 mm 
Дължина на цевта –114 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани, за лоша види-
мост
Дължина на мерната линия – 162 mm 
Външен предпазител – няма 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - затворения 
блок от стомана, ложата от сплав или компо-
зитен материал
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал

Вид предназначение:

• Служебни пистолети 
• За хазартна стрелба 

Colt .22
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  22LR
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен за-
твор
Маса –950 g 
Дължина – 219 mm 
Височина – 122 mm 
Дължина на цевта –114 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 191 mm 
Външен предпазител – предпазително копче 
за задната страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над средната част на ръкохватката
• Ключалка на пълнителя – под предна-
та част на ръкохватката
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – няма, ръ-
кохватката и спусковата скоба са монолитно 
отляти от черен композитен материал

Вид предназначение:

• За стрелба по мишени
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Colt .22 Target
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .22LR
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен за-
твор
Маса –1148 g 
Дължина – 270 mm 
Височина – 122 mm 
Дължина на цевта –152 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 235 mm 
Външен предпазител – предпазително копче 
за задната страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата над средната част на ръкохватката
• Ключалка на пълнителя – на долната 
предна част на ръкохватката
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие
• Чирени на ръкохватката – няма, ръ-
кохватката и спусковата скоба са монолитно 
отляти от черен композитен материал

Вид предназначение:

• За стрелба по мишени

Colt Combat Commander Blue
 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1020 g 
Дължина – 197 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –108 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 146 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата, предпа-
зителна пластина на ръкохватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
начиная от серия 80 и автоматичен предпа-
зител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
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Colt Combat Commander 
Double Eagle Stainless

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1020 g 
Дължина – 197 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –108 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 146 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата, предпа-
зителна пластина на ръкохватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матово неръжда-
емо покритие
• Чирени на ръкохватката – твърда гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети

Colt Combat Elite
 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP, 38 Super
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона (.38 
Super – 9 патрона)
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1077 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 134 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – регулируеми тип Accro
Дължина на мерната линия – 172 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче 
на лявата страна на ложата, предпазителна 
пластина на задната част на ръкохватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана или 
неръждаема стомана
• Крайна обработка – оксидация (Blue 
Elite), неръждаемо покритие (Delta Elite 
Staniess) или двуцветна – оксидиран затво-
рен блок и ложа с неръждаемо покритие
• Чирени на ръкохватката – черна твър-
да гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За бойна спортна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени
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Colt Combat Elite Blue
 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  10 mm Auto
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1077 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 135 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани триточкови 
бойни марни прибори
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче 
на лявата страна на ложата, предпазителна 
пластина на задната част на ръкохватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката – черна твър-
да гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За бойна спортна стрелба „паркур”

Colt Double Eagle
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1106 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 133 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче за освобождаване на ударното чукче 
от взведено положение
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана 
• Крайна обработка – неръждаемо по-
критие 
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал Xenoy

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За хазартна стрелба
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Colt Gold Cup National Match
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1106 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 133 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – микрометрични мерни 
прибори Colt Elliason
Дължина на мерната линия – 172 mm 
Външен предпазител – предпазително лостче 
налявата страна на ложата, предпазителна 
пластина на задната страна на ръкохватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана 
• Крайна обработка – гланцово покри-
тие Ultimate 
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Пистолетът Colt Gold Cup National Match се 
предлага и с крайна обработка матово не-
ръждаемо покритие или оксидация.
Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За хазартна стрелба
• За бойна спортна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

Colt Government Model 
Stainless

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  8 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1077 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови 
мерни прибори
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана 
• Крайна обработка – матово неръжда-
емо покритие 
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Моделът се предлага и с крайна обработка 
гланцово покритие Ultimate или оксидация.

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За хазартна стрелба
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Colt Government Model 38 
Super Ultimate

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .38 Super
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  9 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –1106 g 
Дължина – 216 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –127 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови 
мерни прибори
Дължина на мерната линия – 165 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана 
• Крайна обработка – гланцово неръж-
даемо покритие Ultimate 
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Моделът се предлага и с крайна обработка 
матово неръждаемо покритие или оксида-
ция.

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За хазартна стрелба

Colt Mustang Pocketlite Blue
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –354 g 
Дължина – 140 mm 
Височина – 110 mm 
Дължина на цевта –70 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 95 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - затворният 
блок от стомана, ложата от сплав
• Крайна обработка – матова оксидация 
• Чирени на ръкохватката – черна твър-
да гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 148

Colt .380 Government Model 
Stainless

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  7 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса –617 g 
Дължина – 152 mm 
Височина – 115 mm 
Дължина на цевта –83 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 108 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матова оксидация 
• Чирени на ръкохватката –  твърда 
гума
Моделът се предлага и с крайна обработка 
оксидация.

Вид предназначение:

• Служебни пистолети

Colt Mustang Stainless
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса – 525 g 
Дължина – 140 mm 
Височина – 110 mm 
Дължина на цевта –70 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани 
Дължина на мерната линия – 95 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - неръждаема 
стомана
• Крайна обработка – матова неръжда-
емо покритие
• Чирени на ръкохватката –  черна твър-
да гума
Cold Mustang се предлага и с крайна обра-
ботка оксидация.

Вид предназначение:

• Служебни пистолети

ТЕХНОЛОГИИ
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Colt Officer’s ACP Blue
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .45 ACP
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя -  6 патрона 
Затворен механизъм  - система “Браунинг-
Колт”
Маса – 964 g 
Дължина – 184 mm 
Височина – 131 mm 
Дължина на цевта –89 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови 
мерни прибори за лоша видимост
Дължина на мерната линия – 133 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче, предпазителна пластина на ръкох-
ватката
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка  - стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума

Вид предназначение:

• Служебни пистолети
• За бойна спортна стрелба „паркур”

ТЕХНОЛОГИИ

http://www.facebook.com/pages/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/57375154553
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Имаме честта да Ви поканим да 
присъствате на откриването на Програма 
„Космически предизвикателства 2011“. 
Ще се радваме на Вашето присъствие. 

Сред поканените гости са специалисти 
от космическия сектор, представители на 
българската космическа програма и други 

официални гости.

Откриването ще се проведе на 11-ти Mарт 
2011г. в Аулата за Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ от 18:00 часа – 

ВХОД СВОБОДЕН

http://spaceedu.net
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
КОНКУРС


