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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в Български книжици!

Режисьор
Борис Грозданов

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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В този брой!

БГ Наука е създадено 
от Росен и Петър Теодосиеви, 
автори на популярния бъл-
гарски портал за наука, исто-
рия и технологии 

www.nauka.bg 

БГ Наука може да се
използва като учебно 
помагало по история, физика 
биология и т.н. Материалите 
в списанието са поднесени по 
приятен и удобен начин за 
възприемане. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин навсякъде по света 
да има достъп до него.

Асоциацията на докторантите и 
сп. Българска наука в журито за 
стипендиант - 25 стр.

Историята на една 
научна конференция 
- 28 стр.

Някои аспекти при ухапванията от пепелянка /Vipera 
ammodytes/ и  усойница /Vipera berus/  - 45 стр.

Историята на една 
научна конференция - 
28 стр.

В този брой!



В този брой!

Разговор с доц. Даниел Вачков, научен секретар в 
Института за исторически изследвания към БАН - 126 стр.

Приложение на нанотехнологиите в медицината и 
офталмологията - 142 стр.

Задачата: Прогнозиране на земетресенията - 151 
стр.

МЕЧКИТЕ - 79 стр.

Римската инвазия в Британия /43 г./ - 132 стр.
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В този брой!

След благополучно изстрелване индийската автоматична 
междупланетна станция за изучаване на Марс е в космоса! - 
163 стр.

За Бога, как е възможно 
бедни страни да инвестират в 
космонавтика?!? - 167 стр.

История на Социалните Мрежи 
- 172 стр.

Джендър изследвания в 
българската социология - 179 стр.

 http://nauka.bg 6

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

61



 http://nauka.bg 7

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

Очаквайте прожекции из страната!
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http://www.monuments.bg/
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„Военен стил, краткост и из-
ключителна изчерпателност 
отличават дневника на под-
полковник Иван Алексиев, 
посветен на българския военен 
контингент в Ирак. Изобилие-
то от фактическа информация 
и лични впечатления на офи-

цера, усетил пулса на случило-
то се там е изложено по такъв 
начин, че читателят получава 
пълна картина от първо лице, 
за един от най-важните пери-
оди в историята на новата Бъл-
гарска армия в който в някол-
ко изключително тежки битки, 
но и в ежедневието на мисията 
българският войник за поре-
ден път доказа, че качествата 
му са на нивото на най-добри-
те. Ще разберете и ще усетите 
като българи това от редовете 
на тази книга. Ще узнаете оба-
че не само фактите и хроноло-
гията, но и духът на събития-
та, атмосферата на тази твърде 
тежка чуждестранна мисия на 
българската армия. Ще узнае-
те и нещо повече – какво наис-
тина означава военната служ-
ба отвътре.  С малкото думи 
в книгата, авторът е успял да 
каже изключително много и 
това я превръща от обикновен 
дневник в първата хроника на 
българската военна история от 
21 век.

КЕРБАЛА, 2004
Иван Алексиев
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http://projectoria.com/

Ивайло Димитров е 
доктор по филосо-
фия, защитил дисер-

тация на тема „Въображение 
и познание (Кантови еврис-
тики)“ през 2004 г. Работи в 

наследника на Институт за 
философски изследвания 
(Институт за изследване на 
обществата и знанието) към 
БАН, секция „Онтологиче-
ски и епистемологически 
изследвания“. Теоретични-
те му интереси (съответно, 
публикации и участия във 
философски форуми) са от-
четливо положени в полето 
на критическата метафизи-
ка на познанието. Участва в 
проектни дейности, подкре-
пящи комуникирането на 
научни практики и резулта-
ти. Тайната сила у Кант: Под-
стъпи към критическата ме-
тафизика на способностите е 
първата му книга. 

Тайната сила у Кант
Ивайло Димитров

http://projectoria.com/product/product?product_id=87
http://projectoria.com/product/product?product_id=87
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Известният български 
журналист от Би Би Си 

Димитър Димитров просле-
дява множество материали 
за българската войска, пуб-
ликувани в редица реноми-
рани печатни издания в За-

падна Европа от края на XIX 
и началото на XX в. в трило-
гията „Светът за българския 
воин“ (ИК „Изток-Запад“). 
Книга първа от поредицата 
съдържа както превода, така 
и оригиналните текстове за 
българския воин в периода 
1841-1912 г. Представена е и 
новела от френски автор за 
български хайдутин, публи-
кувана през 1863 г.

„Като воин българинът проявя-
ва бърза схватливост, той е до-
бре дисциплиниран, издръжлив, 
добросъвестен. Това са предпос-
тавки, пораждащи онзи боен 
дух, който прави една армия 
значима.“

Светът за българския воин
Димитър Димитров 

ИК „Изток-Запад“

http://iztok-zapad.eu/books/book/1197
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„Енциклопедичен географ-
ски речник на България“ е 
подходящ както за ученици, 
студенти и преподаватели, 
така и за бърза справка от 
журналисти, хора от туристи-
ческия бизнес, и всеки, кой-

то желае да опознае множе-
ството прекрасни кътчета из 
България, за които повечето 
от нас дори не подозират.

Авторът Кираджиев е роден 
през 1930 г. Завършва спе-
циалностите „География“ и 
„История“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Специализира в 
Лайпциг. Работи като стар-
ши-научен сътрудник в Гео-
графския институт при БАН. 
Кандидат е на географски-
те науки и автор на повече 
от 300 научни и научнопо-
пулярни статии, както и на 
многобройни проучвания 
върху населението и селища-
та в България.

Географски речник на България
проф. Светлин Кираджиев

ИК „Изток-Запад“

http://iztok-zapad.eu/books/book/1034
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В неиздавания досега труд 
„Литература и общество“ 

(със съставител д-р Радка 
Пенчева, завеждаща фи-
лиала на Националния ли-
тературен музей във Вели-

ко Търново) Дзивгов засяга 
множество наболели въпро-
си у нас от 20-те и 30-те годи-
ни на миналия век. Публи-
цистът и автор на множество 
литературно-критически и 
обществено-политически 
статии и студии анализира 
редица културни и политиче-
ски казуси в страната по това 
време. Освен статии, сборни-
кът „Литература и общество“ 
съдържа също и писма от и до 
д-р Кръстев, бележки и час-
ти от дневника му, размисли 
върху българската армия, 
родния трагизъм, обществе-
ния морал и др., както и спо-
мените на видни български 
интелектуалци (например 
проф. Александър Балаба-
нов, Емилиян Станев, проф. 
д-р Асен Златаров и др.), пуб-
ликувани в изданието „В па-
мет на Александър Дзивгов“.

Литература и общество
д-р Радка Пенчева

ИК „Изток-Запад“

http://iztok-zapad.eu/books/book/1218
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В „Бледа синя точица” Сей-
гън проследява омагьосва-
щата история на нашите 
първи космически стъпки и 
разглежда бъдещето, което 
ни очаква, докато се отпра-
вяме през Слънчевата систе-

ма към далечните галактики, 
които се спотайват след нея. 
Изследването и евентуално-
то заселване на други свето-
ве не е нито фантазия, нито 
прищявка, настоява Сейгън, 
а необходимо условие за оце-
ляването на човешкия вид. 
Вдъхновен от едва мъжду-
кащата ни планета, заснета 
през огромната дистанция на 
отдалечаващия се от Земята 
апарат „Вояджър 1”, Сейгън 
ни предлага инспирираща 
перспектива и прекрасни, 
ненатрапчиво мъдри съвети 
за оцеляването ни, а самата 
фотография се превръща в 
символ на откривателския 
стремеж на човека – въпре-
ки мащабите на Вселената и 
благодарение на амбициите 
ни за знание и разбиране на 
света.

Бледа синя точица
Карл Сейгън

ИК „Изток-Запад“

http://iztok-zapad.eu/books/book/1035
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„Край на скуката в час“ е 
плод на дългогодишната ра-
бота на Кларк не само с деца, 
а и с учители и родители. Ав-
торът разяснява как мотиви-
ра своите ученици да пола-

гат всевъзможни усилия, как 
стимулира поотделно всяко 
дете да се стреми към успеха 
и да го реализира. Постиже-
нията на учениците на Кларк 
и неговите колеги са толко-
ва впечатляващи, че хиляди 
учители от цял свят посеща-
ват академията „Рон Кларк“, 
за да добият ценен опит и 
да черпят иновативни идеи. 
„Край на скуката в час“ дава 
възможност на всеки учител, 
който желае да се развива 
и усъвършенства като про-
фесионалист, да придобие 
такъв опит. Тя е полезен на-
ръчник и за родители, които 
желаят нещо повече за свои-
те деца.

Край на скуката в час
Рон Кларк

ИК „Изток-Запад“

http://iztok-zapad.eu/books/book/1196
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„Защо нациите се прова-
лят“ е книга-събитие, а съ-
държанието й ще ни по-
могне не само да разберем 
света по-добре, но и да сме 

по-добре подготвени за бъ-
дещето. Освен това книгата 
е дело на двама души, които 
имат изключителна еруди-
ция и принос в изследвани-
ята по темата. Аджемоглу е 
професор по икономика в 
МИТ. През 2005 г. получа-
ва медала на Джон Бейтс 
Кларк, който се връчва на 
икономисти под 40 години 
за значителен принос към 
икономическата мисъл и 
познание. Робинсън пък 
е политолог и икономист, 
професор в Харвардския 
университет. Признат в це-
лия свят експерт по Латин-
ска Америка и Африка, той 
е работил в Ботсвана, на о-в 
Мавриций, в Сиера Леоне и 
в Южна Африка.

Защо нациите се провалят
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Изгубените християнства“ 
съдържа преглед на главни-
те християнски апокрифи – 
откога приблизително дати-
рат и какво е съдържанието 
на всеки от тях. Самият Ър-

ман не е случайна фигура и 
от десетилетия насам е сред 
водещите авторитети по те-
мата. Роден е роден през 1955 
г. в Лорънс, Канзас, завърш-
ва докторантура в духовната 
семинария на престижния 
Принстънски университет в 
Ню Джърси, а понастоящем 
преподава в Университета 
на Северна Каролина в Ча-
пъл Хил, САЩ. Автор и ре-
дактор е на десетки книги, 
сред които и три учебника на 
тема Нов завет и ранно хрис-
тиянство. Смятан е за един от 
най-големите специалисти 
по история на ранната Църк-
ва, живота на Иисус и ново-
заветна книжнина, а у нас е 
познат главно с труда си „Да 
предаваш словата на Иисус“.

Изгубените християнства
проф. Барт Ърман 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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В „Македония и Българското 
възраждане“ авторът разиск-
ва въпроси от съществено зна-
чение в онези години (пък и 
до днес), сред които: „Истина 
ли е, че българското име в Ма-

кедония е внесено отскоро?“, 
„Вярно ли е, че българското 
съзнание в Македония е про-
дукт на пропагандата на Екзар-
хията и на България?“, „Какво 
е националното самосъзнание 
на славяните в Македония пре-
ди 1870 г. (когато е създадена 
Българската екзархия) и 1878 
г. (годината на Освобождение-
то)?“ и др. Книгата е писана 
още през 1918 г. на френски 
език. Целта на Радев е да раз-
ясни и уточни за чужденците, 
че сръбската пропаганда за на-
родността на славяните в Ма-
кедония е абсолютна лъжа. У 
нас изданието излиза за първи 
път през 1927 г. на роден език, 
след като е преведено от неза-
висим преводач, по изискване 
на Македонския научен ин-
ститут, отчел препоръката на 
проф. Любомир Милетич.

Македония и Българското 
възраждане
Симеон Радев

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Лицата на Протей” може да 
се разглежда и като своеоб-
разен портрет, чиято цел е 
да покаже математиката та-
кава, каквато не е била виж-
дана досега. Росен Люцка-
нов ни разказва за една нова 
математическа дисциплина, 

която се ражда преди по-мал-
ко от седемдесет години в ре-
зултат от сътрудничеството 
между двама от най-изтъкна-
тите математици на нашето 
време – Сондърс Мак Лейн и 
Самуел Айленберг. Нейното 
име е теория на категориите 
и също като безликия мъж 
от картината, тя няма свой 
собствен предмет. Вместо да 
се интересува от определен 
тип обекти от рода на числата 
или геометричните фигури, 
тя изследва самите матема-
тически структури. По този 
начин теорията на категори-
ите ни позволява да видим 
общото между отделните дя-
лове на математиката, осигу-
рява ни универсален език, в 
който могат да бъдат облече-
ни резултатите на всяка из-
вестна формална теория.

Лицата на Протей
Росен Люцканов 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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След като разглежда страхо-
вете и нуждата от сигурност 
на християните в западна 
Европа от Средновековието 
до края на XVIII век в пър-
вия том на „Една история на 
Рая“, видният френски исто-

рик Жан Делюмо продължа-
ва своето изследване, като 
си поставя за цел да „съживи 
мечтите за щастие на една 
цивилизация...“ Чрез вто-
рия том на своя блестящ труд 
Делюмо обръща специално 
внимание на многобройни-
те миленаристки прояви в 
периода ХV–ХVІІ в., подчер-
тавайки, че терминът „ми-
ленаризъм“, в истинския 
си смисъл не е очакване на 
1000 или 2000 г., а „очаква-
не на хиляда години земно 
щастие”. Колективната на-
дежда за това земно щастие 
е разгледана като историче-
ски „обект“ във втората част 
на „Една история на Рая“ по 
сходен с предната книга на-
чин: блестящо, енциклопе-
дично и увлекателно.

Една история на Рая
Жан Делюмо 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Из живота и положението 
на българите във вилаети-
те“ на Шопов е неподправен 
и изчерпателен пътеводител 
из земите в някогашна Юго-
западна България. За автен-
тичността на описаното в нея 

допринасят и използваните 
в текста остарели думи и из-
рази от този край, които от-
давна са излезли от употреба 
и днес звучат непознато или 
архаично. За по-лесното и 
осъвременено разбиране на 
написаното от Шопов книга-
та съдържа и речник на диа-
лектните думи в българския 
език, използвани по тези 
земи.

„Из живота и положението 
на българите във вилаетите“ 
е част от поредицата „Спасе-
ната история”, която включ-
ва още „Живата истина“ на 
Павел Милюков, „Лятото на 
1913 година“ на Георги Или-
ев, „Македония и Българско-
то възраждане“ на Симеон 
Радев и „VII състав на На-
родния съд“ със съставители 
Върбан Тодоров и Николай 
Поппетров.

Из живота и положението на 
българите във вилаетите
Атанас Шопов

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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Целта на проекта „Българска 
наука в действие“ е проучване 
на институции в България, за-

нимаващи се с наука, популяризиране  
на техните дейности и проекти, както 
и отделни български учени, работещи 
върху важни научни проблеми и по-
стигнали важни резултати. 

В рамките на проекта, ние от Сдруже-
ние „Форум Наука“ ще осъществим 
контакти с поредица такива институ-
ции, ще проведем срещи на място с 
техните ръководители и научни еки-
пи, ще заснемем интервюта и репорта-
жи и ще напишем статии, придружени 
със снимков и видео материал. Съ-
браната информация след съответна-
та обработка ще се публикува в елек-
тронното списание „Българска Наука” 
- http://nauka.bg, което е собственост 
на Сдружението. 

От най-добрите материали ще бъде 
създаден електронен сборник, кой-
то ще може да се изтегли безплатно. 
Планираме провеждане на публична 
дискусия в края на проекта – конфе-
ренция по проблеми, свързани с фор-
мулирането на публичните политики 
за развитието на науката в България, с 

участие на представители на научни и 
университетски среди, НПО, държав-
ни институции, студенти и докторан-
ти и всички, проявяващи интерес към 
темата. Ще бъде напечата сборник с 
всички публикации и  доклади от кон-
ференцията, който ще включва  и ма-
териали, свързани с проекта, както и 
най-значимите моменти от проведе-
ните дейности в проекта.

Много бихме се радвали ако вашата 
научна работа и научната институция 
влезе в сборника. Ще бъде чудесно да 
работим заедно за популяризиране-
то на науката и научните работници в 
България.

Дейностите и целите на проекта „Бъл-
гарска наука в действие“ може да на-
мерите в прикачения файл или на съ-
ответните линкове:

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15492

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15497

Петър Теодосиев -  0885811386
БГ Наука

НАУКА
Ние от Сдружение „Форум Наука“  
имаме спечелен проект “Българска 
Наука в действие“

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15497
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Сдружение „Щастливо 
дете” и електронното 
списание „Българска На-

ука” разработи проект в сфе-
рата на неформалното обра-
зование с цел разширяване и 
обогатяване знанията на мла-
дежи в неравностойно положе-
ние и по-конкретно на незрящи.
 
Проекта „Почети ми“ http://readme.
nauka.bg – имаше огромен успех и 
надмина всички очаквания и плану-
вани резултати.
 
Идеята на този проект „Прочети ми“ е 
да разширим дейностите, които започ-
нахме с проекта „Почети ми“ http://
readme.nauka.bg още преди година. 
Проектът среща голямо одобрение и 
постоянно имаме запитвания за още 
материали.

 Основна част от проекта е участници-
те и доброволците към него да проче-
тат на глас и запишат статии, съобра-
зени с учебния материал и подходящи 
за младежи от 16 до 18 годишна въз-
раст.
 
Материалите ще се обработят от учас-
тниците в проекта чрез техниката, 
която е закупена вече по проект „По-
чети ми“ http://readme.nauka.bg за 
реализацията му.
 
По време на проекта се предвижда 
също така да бъде подготвен за изда-
ване и отпечатване два дайджеста спе-
циално създадени за младежите в не-
равностойно положение, включващи 
най-интересните и най-високо оцене-
ни материали. Това ще бъдат два спе-
циално създадени броя на списание 
„Българска Наука“

Ние отново четем!
НАУКА
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Ние отново четем!
 www.nauka.bg – като всеки брой ще се 
изчете от доброволци и запише на CD. 
Два броя по 500* бройки + два различ-
ни CD-та по 500* бройки. Предвиде-
ли сме по три месеца работа за всеки 
един брой, за да имаме време за под-
готовка, прочит, редакция и разпрос-
транение. Разпространението ще ста-
не лесно и бързо с вече осъществените 
контакти по предния проект „Почети 
ми“ http://readme.nauka.bg .
 
Проектът е насочен към подпомагане 
на децата и младежите с увредено зре-

ние, сираци и младежи в неравностой-
но положение като, чрез улесняване 
на достъпа им до подбраните матери-
али, целим приобщаването им към не-
формалното образование, запознава-
нето им с научна и научно-популярна 
литература, и в крайна сметка подпо-
магане на образованието и интеграци-
ята им.
 
*Бройките не са окончателни, тъй като 
финансовата част на проекта е съкра-
тена с 500 евро.

НАУКА

Свържете се с нас:
admin@nauka.bg
petar@nauka.bg
rosen@nauka.bg
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Разнородни интересни проекти 
се конкурират в конкурса на Ка-
рол да докторантска стипендия. 

За да направи оценката по-обективна, 
екипът на Карол покани във финална-
та фаза да се включат председателят 
на УС на „Асоциация на докторантите 
в България” Павлина Иванова и ос-
нователят на асоциацията  - гл.ас. д-р 
Мария Воденичарова, Катедра „Сто-
панска логистика“, Факултет „Иконо-
мика на инфраструктурата“ в УНСС.

В журито презентациите на финалис-
тите ще оценяват и Росен Теодосиев 
и Петър Теодосиев. Те са главни ре-
дактори на сп. Българска наука и съ-
ответно председател и член на Упра-
вителния съвет на Сдружение „Форум 
Наука“.

Своят глас ще даде и първият ни сти-
пендиант Христо Илиев, който е спе-
циален гост в презентационната част 
на конкурса.

Последният етап на конкурса за сти-
пендиант на Карол ще се състои в сре-
дата на ноември, а през декември ще 
бъде обявена и връчена самата сти-
пендия.

Все още можете да кандидатствате:

http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-univer-
sitet-karol/doktorantska-programa/

Асоциацията на докторантите и сп. 
“Българска наука” в журито за стипендиант 
на Karoll

http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/doktorantska-programa/

НАУКА
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В края на месец октомври в рам-
ките на проекта „Ти също мо-
жеш да си предприемач” в Буку-

рещ се проведе поредица от семинари 
и дискусии. По петима младежи от 
Румъния, България, Литва, Унгария и 
Испания участваха активно в органи-
зираните дейности, обменяйки идеи 
и мечтите си за създаване на собствен 
бизнес. Като един от организаторите 
БГ Наука взе дейно участие в подбо-
ра на българските участници, които 
представиха с достойнство идеите на 

родната ни младеж. 
Беше поставен акцент върху същест-
вуващите и бъдещите програми на 
Европейския съюз за подобряване съ-
трудничеството между отделните дър-
жави и подпомагането на млади хора, 
които желаят да развиват своите идеи 
на местно ниво. 
Младежите обсъждаха национални 
казуси и проблеми на общностите и 
бизнеса в отдалечените региони като 
откриха множество сходства, свързани 
с интеграцията на определени етноси, 

Сдружение “Форуми Наука” взе участие 
в проекта „Ти също можеш да си 
предприемач”

Автор: Галина Михова

Повече за наши проекти - http://ngo.nauka.bg/

НАУКА

Посещение на участниците в проекта в Дворецът на Чаушеску
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битовата престъпност и високата сте-
пен на безработица. Сред дискутира-
ните теми беше и тази за стереотипи-
те, която показа, че хората са склонни 
без да се замислят да преписват на 
други качества, заради националната 
им или друга принадлежност като не 
съобразяват, че често самите те стават 
жертви на предразсъдъци. 
Участниците имаха възможност да 
разширят своите познания за съста-
вянето на бизнес план и бизнес стра-
тегия като разработят собствените си 
идеи, съобразно конкретните за стра-
ната социално-икономически усло-
вия. Изключително полезни се оказа-
ха и проведените беседи с румънски 
предприемачи, които споделиха спън-
ките и стъпките, които са извървели 
до пожънване на собствения успех. 
Това обаче, което заинтригува и раз-
вълнува най-силно участниците бе е 
обмяната на културен опит с предста-

вителите на всяка от останалите дър-
жави. В рамките на проекта и специ-
ално организираната вечеря всеки 
участник успя да се докосне до ези-
ка, обичаите и кулинарната магия на 
България, Литва, Испания, Унгария и 
Румъния. 

НАУКА
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През 1987 г. ентусиасти – 
млади учени (тогава „научни 
работници”) от младежката 

организация на Технически 
университет – София подемат една 
идея за организиране на Младежка 
научна школа в областта на 
автоматизаните системи и научни 
изследвания. Поставената цел е да 
се провеждат съвместно семинари с 
лекции на изявени учени в областта 
и на сесии за представяне на научно-
приложни разработки от млади учени 
и специалисти. Ражда се Национална 
младежка школа „Системи за 
автоматизация на инженерния 
труд и научните изследвания” 
(САИТНИ), чието първо издание се 
провежда през есента на 1987 г. в кк 
„Златни пясъци”. Форматът е среща 
на специалисти и колеги в областта 
на форума с възможност за дискусии, 
презентации и обмяна на идеи. 
Очевидно начинанието ентусиазира 
и организатори, и участници, 
защото форумът се развива през 
следващите години, приемайки 
ралични формати за увеличаване 
на престижа и утвърждаването си в 
научната и професионална област у 
нас и извън страната. Така вече 27 
години, за да можем днес с гордост 

да кажем „Уважаеми колеги, учени 
и специалисти, заповядайте през 
септември 2014 г на 28-то издание 
на форума и посетете обновения 
сайт на конференцията infotech-
bg.com!”

През годините, с актуализация на 
приоритетните области и развитието 
на научната проблематика, форумът 
последователно се разраства и 
актуализира, за да отговори на 
съвременните проблеми за решаване. 
Втората НМШ „САИТНИ’88” се 
провежда в периода 3-8 октомври в кк 
„Албена”, като се отпечатва „Сборник 
резюмета на научни доклади и 
съобщения”. Това е и първото печатно 
издание, което със своите скромни 
38 страници представя изнесените 
общо 29 научни доклади и съобщения 
в трите секции: „Автоматизация на 
инженерния труд”, „Автоматизация на 
научните изследвания” и „Подготовка 
и преподготовка на инженерни кадри 
в областта на автоматизацията”. 
В предговора председателят на 
Програмния комитет (тогава доц. ктн 
Денчо Батанов) посочва „Втората НМШ 
САИТНИ’88 е добър повод отново да 
се срещнат и обменят опит младите 
специалисти и научни работници 
в нашата страна, които творят и 

Историята на една научна 
конференция

Проф. д.т.н. Ради РОМАНСКИ 
Технически университет - София

НАУКА
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работят в една от най-перспективните 
области на науката и практиката.”. 
В Програмния комитет са включени 
университетски преподаватели и 
учени от областа, като Денчо Батанов, 
Васил Фурнаджиев, Ангел Попов, Рачо 
Иванов, Димитър Цанев, Ганчо Венков, 
Стоян Малешков, Ради Романски. 
Организацията и провеждането на 
форума се осъществява от ентусиастите 
Иван Гуров, Иван Ташев, Ради 
Романски, Марио Тагарински, Тодорка 
Петрова, Пламен Йорданов, Василий 
Чумаченко, Виолета Струмина и др.

Форматът „школа” на форума (кк 
„Албена) просъществува до 1990 г. с 
издаване  на пълния текст на докладите 
в Сборник с доклади, съответно с 
225 стр. (1989 г.) и 352 стр. (1990 г.), 
като участие има от руски учени, а 
доц. Николай Филимонов (МГТУ им. 
Баумана) е включен в Програмния 
комитет. С това се „отваря” идеята 
за прерастване на форума в 
международна конференция.

От 1991 г. се организира 
Международна конференция 
„Системи за автоматизация на 
инженерния труд и научните 
изследвания” (Fifth International 
Conference “System for Automation of 
Engineering and Research” – SAER), като 
се премества трайно в Международен 
дом на учените в кк „Св. Св. Константин 
и Елена” (тогава „Дружба”). Сборникът 
(Conference Proceedings’91) включва 
доклади на български, руски и 
английски език. Като международна 
конференция форумът намира своето 
място в научните среди, за което 
свидетелства орназираният през 

1993 г. като съвместен форум “Second 
DECUS AT_LARGE Symposium on 
Computer and Information Systems” 
(DECSYM’93) с председател Пламен 
Матеев. Организационният комитет 
от 1992 г. (след заминаване на 
Денчо Батанов като преподавател 
в чужбина) е в състав доц. Ангел 
Попов (председател), д-р Иван Ташев 
(организационен секретар), д-р Ради 
Романски (програмен секретар), 
доц. Васил Фурнаджиев, доц. Ганчо 
Венков, доц. Димитър Цанев и 
доц. Рачо Иванов. Традиционното 
участие е 70-80 млади специалисти, 
учени и докторанти в области на 
информационните технологии 
(ИТ). От 1994 г. английският език е 
утвърден като като работен език за 
сесиите и печатните материали. Това 
позволява да стартира изпращането 
и депозирането на сборника с 
доклади (Proceedings) в библиотеки, 
освен в България, и в страни като 
Великобритания, Германия, Дания, 
Испания, Канада, Русия, САЩ, 
Украйна, Унгария и Япония. От 
1994 г. отпечатаните сборници 
на конференцията се депозират в 
Библиотеката на конгреса на САЩ във 
Вашингтон.

До 1999 г. продължава традицията 
за съвместно провеждане на форум на 
националната група на потребителите 
на DEC като паралелен DECUS 
NUG Seminar с председател Пламен 
Матеев (ЦАПК „Прогрес”), прераснал 
за периода 2000-2003 г. като 
Семинар на националната група 
на потребителите на DELL Users 
Society (Seminar of the National Users 
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Group of DECUS Users Society), а за 
2004-2005 г. като паралелен форум 
Best Practice of Microsoft Partners in 
Bulgaria. 

През годините основатели 
и традиционни участници в 
организационно-програмния комитет 
на конференцията заминават като 
преподаватели извън България 
(Денчо Батанов – Тайланд / Кипър; 
Васил Фурнаджиев – Холандия / 
Танзания / Гана; Иван Ташев – 
Майкрософт, САЩ; Никола Касабов 
– Нова Зеландия), като продължават 
да подпомагат рецензирането на 
предлагани доклади за участие в 
изданията на форума. Програмният 
комитет последователно се допълва 
с учени от Русия, Македония, 
Югославия, Великобритания и 
САЩ, а нови библиотеки от Индия, 
Македония, Чешката република, 
Югославия, Холандия, се включват в 
списъка за депозиране на сборниците 
с научни доклади.

За авторитета на международния 
форум свидетелства и фактът, че 
от 2003 г. изданията са приети за 
индексиране от EBSCO Publishing 
Inc., Ipswich, MA, USA (http://www.
ebsco.com), като електронна версия 
на докладите се включва в две техни 
научни бази от данни (http://www.
ebscohost.com/title-lists):

·  Academic Search Complete (www.
ebscohost.com/titleLists/a9h-
other.pdf)

·  Computers & Applied Sciences 
Complete (www.ebscohost.com/
titleLists/iih-coverage.pdf)

На 23 септември 2005 г. в рамките 
на 19-та конференцията SAER-2005 
е организиран First International 
Workshop on e-Governance and Data 
Protection (eG&DP) под патронажа 
на министъра на държавната 
администрация и административната 
реформа на Р. България Николай 
Василев, който присъства на 
официалното откриване на форума 
(снимка 1), заедно с Ева Кулеша 
(генерален секретар за защита на 
личните данни на Полша), членовете 
на първия състав на Комисия за защита 
на личните данни на Р. България 
Станимир Цолов и Ради Романски 
(организатори на форума), Пламен 
Вачков (председател на Държавна 
агенция по ИТ и съобщения – ДАИТС), 
Ник Касабов (професор в Нова 
Зеландия), Пламен Матеев (директор 
на ЦАПК „Прогрес” и организатор 
на форума Best Practice of Microsoft 
Partners in Bulgaria) и Ангел Попов 
(председател на организационния 
комитет на SAER-2005). 

Снимка 1. Официално откриване на 
форума

Присъствието на делегацията от 
органа по защита на личните данни 
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(ЗЛД) на Полша Ева Кулеша и Анджей 
Качмарек позволи по време на форума 
представителите на Комисията за 
ЗЛД на България Станимир Цолов и 
Ради Романски да проведат различни 
формални и неформални срещи-
разговори (снимки 2а,б). 

Снимка 2(а, б). Разговор по въпроси на приложението ИТ при ЗЛД

Представените на съвместните 
форуми доклади са отпечатани в два 
сборника – “Proceedings of SAER-
2005” (260 стр.) и “Proceedings of 
eG&DP-2005” (148 стр.), като освен от 
България презентации бяха направени 
от специалисти от Великобритания, 
Естония, Испания, Латвия, Литва, 
Македония, Нова Зеландия, САЩ, 
Словакия, Чешката република. 

През 2006 г. SAER-2006 и 
eG&DP-2006 отново се организират 
съвместно, като организацията е 
подпомогната и от ДАИТС, Microsoft 
Research (USA), САП Лабс България, 
Рила Солюшънс и др. Участие във 
форума eG&DP-2006 с доклади и 
презентации имаха представители на 
органите по ЗЛД от Австрия (Waltraut 

Kotschy – член на Австрийската 
комисия по ЗЛД), Испания (Dr. Jose Luis 
Pinar Manas – Директор на Испанската 
агенция по ЗЛД и Francisco Jose Lopez 
Carmona – заместник председател 
на мадридската агенция за ЗЛД), 
Чешката република (Karel Neuwirt – 
консултан по ЗЛД и бивш председател 

на Чешкия орган по ЗЛД), Полша 
(Andrzey Kaczmarek – началник на ИТ 
дирекция в полския орган по ЗЛД), 
Словакия (Gyula Veszelei – председател 
на Словашката комисия по ЗЛД и Anna 
Miklosova – специалист от органа), 
както и членовете на Комисията за 
ЗЛД на България Станимир Цолов и 
Ради Романски.

От 2007 г. провежданите 
съвместно форуми бяха обединени 
в International Conference 
on Information Technologies 
(InfoTech) като наследник на добрите 
традиции на форума SAER с основна 
цел за обогатяване на нейната научно-
приложна тематика с обсъждане на 
информационни и комуникационни 
проблеми в областта на електронното 
управление и защитата на личните 
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данни. Основни организатори на 
ИнфоТех-2007 бяха Държавната 
агенция за ИТ и съобщения (ДАИТС), 
Технически университет – София (ТУ-
София), Съюз на учените в България 
(СУБ) и Съюз по електроника, 
електротехника и съобщения 
(СЕЕС) към Федерацията на научно-
техническите съюзи. Почетни 
председатели на конференцията бяха 
проф. Пламен Вачков (председател 
на ДАИТС) и проф. Камен 
Веселинов (ректор на ТУ-София). 
За организацията и провеждането 
на форумите ИнфоТех, освен от 
основните организатори, съдействие 
и подпомагане беше оказвано и от 
САП Лабс България, Рила Солюшънс, 
Лирекс БГ и Българската секция на 
IEEE.

Новият Международен програмен 
комитет с председател Ради 
Романски беше съставен от 28 учени 
и специалисти от България (4), 
Великобритания (1), Гърция (3), 
Ирландия (1), Испания (2), Италия 
(2), Кипър (1), Македония (1), Нова 
Зеландия (1), Полша (1), Португалия 
(2), Русия (1), САЩ (2), Словакия (1), 
Сърбия (2), Франция (1), Холандия (1), 
Чешка република (1). 

Традицията за обсъждане на 
проблеми по е-управление и ЗЛД 
като част от конференцията ИнфоТех 
продължава и до днес. В изданието 
през 2008 г. официално приветствие 
към участниците в конференцията 
направи областният управител на 
област Перник (снимка 3), а в 
ръководството на заседанията и с 
презентации участваха проф. Луис 

Барозо от органа по ЗЛД на Португалия 
и д-р Емилио Асед Фелез – заместник 
директор в Мадридската Агенция 
по ЗЛД (снимка 4). В отделните 
секции на форума презентации по 
различни научни проблеми направиха 
участници от Белгия, България, 
Великобритания, Гана, Германия, 
Испания, Латвия, Македония, Русия, 
САЩ, Словакия (снимка 5).

(Снимка 3)

(Снимка 4)

По-късно в рамките на ИнфоТех 
временно бяха организирани и 
допълнителни паралелни форуми, 
като Int’l Seminar on Security Policy 
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(2009-2010) и Int’l Workshop on 
Human-Computer Interaction and 
e-Learning Systems (HCIeLS-2011).

Снимка 5

Конференцията запази традицията 
да бъде научен форум за обмен 
на идеи, представяне на нови 
разработки и иновации, за среща на 
учени от различни среди. Това беше 
потвърдено и на ИнфоТех-2013, чиито 
основни организатори са Технически 
университет – София, Съюз по 
електроника, електротехника и 
съобщения (СЕЕС) и Съюз на учените 
в България (СУБ). Подкрепа на 
форума оказаха Министерство на 
образованието и науката на Р. 
България, SAP Labs Bulgaria, RILA 
Solutions Ltd., Lirex.com, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) – Section Bulgaria.

В конференцията ИнфоТех-2013 
участие взеха над 50 учени, 
изследователи и докторанти от 
България, Литва, Македония, Франция. 
Представените общо 39 доклади са 
отпечатани в сборник (PROCEEDINGS 
of the International Conference on 
Information Technologies, ISSN 1314-

1023), който заедно с електронния 
носител CD – eProceedings, се депозира 
в над 20 наши и световни библиотеки, 
включително университетски, като 
някои от тях са следните:

Государственная публичная НТ 
библиотека (ГПНТБ), Москва, 
Русия

Всерусийский институт НТ 
информации (ВИНИТИ), Москва, 
Русия

Библиотека Росийской АН (РАН), 
Санкт Петербург, Русия

ГПНТБ Сибирскоко отделения 
РАН, Новосибирск, Русия

The Library of Congress, 
Washington, USA

Technische Informationsbibliothek 
und Universitatsbibliothek, 
Hanover, Germany

Universitatsbibliotthek, Stuttgart, 
Germany

Universitatsbibliotthek, 
Kaiserslautern, Germany

Centro de Informacion y 
Documentacion Cientifica 
(CINDOC), Madrid, Spain

National Diet Library, Tokyo, 
Japan

The Institution of Electronics and 
Telecommunication Engineers, 
New Delhi, India

Biblioteca Stiintifica Centrala a 
Academiei de Stiinte, Chisinau, 
Republic of Moldova
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Запазвайки традициите за стимулиране на научната 
дейност в областта на информационните технологии и 
информационната сигурност, от 2009 г. започна издаването на 
периодично научно списание на английски език “International 
Journal on Information Technologies and Security” (ISSN 
1313-8251). Политиката на списанието е да се публикуват 
оригинални разработки и разширени версии на доклади, 
представени на научни форуми. Предлаганите статии се 
рецензират от двама независими членове на международен 
редакторски борд. Основните секции са:

ü Information Technologies;

ü Information Security;

ü Security Policy; 

ü Innovation Policy.

 
 
 

 
 

International Journal on 
Information Technologies and Security 

Year I       № 1 / 2009 
 

 
 

 
 

 
web site: ijits-bg.com

Пълният процес по предлагане, 
рецензиране и публикуване на статии 
в списанието е представен по-долу.

Списанието се индексира от 
EBSCO Publishing, Ipswich (USA) и се 
включва в Academic Search Research 
& Development (www.ebscohost.
com/corporate-research/academic-
search-rd), а също така се реферира 
от престижния Реферетивный 
журнал (Информатика), Русия. Със 
съдействието на Централната НТ 
библиотека в София, всяко издание на 
списанието се изпраща в библиотеки 
в Германия, Литва, Румъния, Русия, 
САЩ, Словакия, Украйна и др.

Повече за списанието и кон-
ференцията вижте в сайта - 
http://infotech-bg.com/
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Плазма и нанотехнологии 
разширяват възможностите 

за почистване и реставрация на 
културни ценности

Тестове за почистване с плазма в Църк-
вата „Св. Георги” в с. Голямо Белово и 
храм-паметника „Св. Александър Нев-
ски” в София. © PANNA 2013;

Изследователи разработват плазмена 
горелка - алтернативен метод за по-
чистване и консервация на културно-
исторически паметници. В сравнение 
с традиционните начини за почист-
ване, плазмената горелка нарушава 
минимално повърхността. В ход е и 
работата по специално самодиагнос-
тиращо се и защитно покритие.
Плазмената горелка е един от проду-
ктите по проекта PANNA (“Плазма и 

нанотехнологии за нова „нежна“ рес-
таврация”), по който работят инжене-
ри, изследователи и реставратори от 
четири европейски страни (Белгия, 
България, Германия и Италия). Бъл-
гарски специалисти от „Център за рес-
таврация на художествени ценности” 
(ЦРХЦ) тестват изобретението при 
реставрирането на различни културни 
обекти.
ЦРХЦ е едно от малките и средни пред-
приятия в България, получили общо 
146 гранта европейско финансиране 
по Програма Научни изследвания и 
иновации. От 2007 г. досега общите 
инвестиции на ЕС в МСП в България 
са повече от  27 млн. евро.

Тестове за почистване с плазма в Църква-
та „Св. Георги” в с. Голямо Белово и храм-
паметника „Св. Александър Невски” в Со-
фия. © PANNA 2013;

Български реставратори разработват 
нови технологии

http://nauka.bg/a/български-реставратори-разработват-нови-технологии
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Как работи плазмената техноло-
гия
Плазмата е йонизиран газ, богат на 
електрически заредени частици, който 
намира приложение в третирането на 
повърхности като почистване, байцва-
не и активиране. Почистването с плаз-
ма се осъществява чрез окисление или 
редукция и е добра алтернатива на аб-
разивните и химически методи, които 
крият риск от допълнително уврежда-
не на повърхностите. Традиционните 
методи за отстраняване на сажди на-
пример (вода, детергенти, разтворите-
ли и други) винаги носят риск от до-
пълнително разрушаване, докато при 
почистване с плазма саждите върху 
живописта се трансформират във въ-
глероден диоксид и водни пари.
 
Г-жа Веска Каменова, управител на 
ЦРХЦ каза: „Новият метод обещава 
много, защото значително намалява 
риска при почистване на силно де-
структирала живопис за разлика от 
съществуващите методи”.
 
В рамките на проекта беше направено 
експериментално почистване в Дво-
реца на Доджите във Венеция, който 
привлича с красотата и величестве-
ността си стотици хиляди туристи вся-
ка година. „Черната кора“ (калцирали 
наслоявания), която с времето се на-
слоява беше отстранена от отделни ка-
менни фрагменти с помощта на плаз-
мена горелка.
Подобни плазмени горелки вече се 
използват за почистване и активиране 
на различни повърхности в промиш-
леността. Те обаче не са подходящи 

при реставрация на паметници на кул-
турата поради нежеланите странични 
ефекти като отлагане на метални час-
тици от електродите или нагряване на 
третираните повърхности.

Плазмено почистване на сажди от ла-
бораторни образци с комерсиална плаз-
мена горелка. ©PANNA 2013;

Проектът PANNA в България
Българските реставратори от ЦРХЦ 
изпробваха плазмения метод за по-
чистване на стенописи в три българ-
ски храма: църквата „Св. Параскева” в 
Плевен, църквата „Св. Георги” в село 
Голямо Белово и храм-паметника „Св. 
Александър Невски” в София.
„Реставрацията е на първо място 
усилие да се съхрани оригинала. Ре-
зултатите от тестовете ясно по-
казват, че плазменият метод не 
променя колорита, не нарушава по-
върхностния живописен слой, като 

НАУКА
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в същото време почиства наслоя-
ванията от сажди и восъчни свещи 
много по-добре от традиционното 
механично почистване с гъба Akapad 
(гъба за сухо почистване използвана 
в реставрацията), каза Мира Хри-
стова, старши реставратор от екипа на 
проекта. „Работата в този между-
народен консорциум ни дава възмож-
ност да повишим квалификацията 
си, да инвестираме в технологични 
експерименти и да бъдем конкурент-
носпособни не само в България, но и 
на други пазари.”
 
„Културно-историческите забеле-
жителности са ценен актив за ев-
ропейските страни, носещ чрез ту-
ризма милиони евро приход всяка 

година”, каза Майкъл Дженингс, го-
ворител на Европейската комисия по 
въпросите на науката, изследванията 
и иновациите. „Проектът е част от 
поредица инвестиции на ЕС в изсле-
дователски проекти, търсещи нови 
методи за съхранение на европейско-
то културно наследство.”

Защитно покритие и невидим 
маркер
Изследователският екип разработва 
и иновативно защитно покритие за 
различни видове повърхности (камък, 
метал, стенописи), което е напълно 
отстранимо с плазма. Самодиагности-

Тестове за почистване с плазма и 
специална гъба в църквата „Св. Параскева” 
в Плевен. © PANNA2012.

НАУКА
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ращите му свойства позволяват посто-
янното наблюдение на неговата функ-
ционалност и ефективност. Новото 
покритие е едновременно „хидрофоб-
но” (водоустойчиво) и паропропуск-
ливо и позволява на повърхността да 
диша, за да се избегне по нататъшно 
увреждане. След тестване на покри-
тието на лабораторни проби (мрамор, 
варовик, пясъчник, стенописи, сребро 
и мед), се предвиждат експерименти и 
оригинални образци.
Предстои разработването и на маркер, 
невидим за невъоръжено око, за ката-
логизиране и против фалшификация.

Какво следва?
Изпълнението по проекта е на меж-

динен етап. Все още се провеждат те-
стове с прототипа. Новата плазмена 
горелка се изпробва върху три вида 
повърхности: върху сребро и бронз за 
отстраняване на окиси и сулфиди и 
върху варовик, пясъчник, и стенопи-
си за отстраняване на замърсявания и 
остарели защитни покрития. Тестове-
те се провеждат както с лабораторни 
проби, така и с реални обекти.
„Бихме насърчили всички МСП в 
България, които имат интерес, да 
участват в развойни и изследова-
телски проекти с инвестиции от ЕС, 
защото това е сигурен начин да по-

Тестове за почистване с плазма и 
специална гъба в църквата „Св. Параскева” 
в Плевен. © PANNA2012.

НАУКА
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вишат нивото на подготовката си”, 
заяви г-жа Каменова. “Очаквайте 
още любопитни новини за иноватив-
ните защитни покрития, които ще 
се тестват в България през 2014 г.”, 
допълни г-жа Каменова.
Изследователите се надяват плазме-
ната горелка да бъде пусната на па-
зара веднага след приключването на 
проекта през октомври 2014 г.

Европейски инвестиции в МСП 
за научни изследвания и инова-
ции
Европейската комисия е отделила 15% 
от бюджета настоящата рамкова про-
грама на ЕС за международни проекти 
подкрепящи малкият и среден бизнес 
в Европа. По последни данни, през ок-
томври тази година този дял е достиг-
нал 17.5%, а по страни процентът ва-
рира от 11% във Финландия до 29% в 
Унгария и Словакия. За България де-
лът е 27.52%. До края на 2013 г. пове-
че от 15 000 МСП в рамките на целия 
Европейски съюз ще са получили фи-
нансова подкрепа на обща стойност от 
5 милиарда евро.
В програма на ЕС за научни изслед-
вания Хоризонт 2020, която ще стар-
тира януари 2014 г., повече от 20% от 
наличните бюджетни средства за из-
следвания на социални предизвика-
телства и водещи технологии ще бъ-
дат на разположение за малки фирми. 
Това означава субсидии от близо 9 ми-
лиарда евро за следващите седем го-
дини за МСП в Европа.  3 милиарда от 
тях ще бъдат осигурени чрез специа-
лен „инструмент за МСП” за финан-
сиране на предпроектни проучвания 

и демонстрационни проекти, с цел да 
се ускори процесът на реализация на 
идеите в пазарни продукти. Част от 
бюджета за научни изследвания на ЕС 
ще бъде използван за гарантиране на 
заеми, които частни и публични кре-
дитори ще предоставят на МСП.
Информация за най-новото в сферата 
на европейските научни изследвания 
и иновации, и за програмата Хоризонт 
2020 ще намерите на:

https://www.facebook.com/innovation.union
http://twitter.com/innovationunion
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_
en.cfm?pg=press

PANNA Консорциум
 
Консорциумът PANNA се координира 
от компанията Veneto Nanotech Scpa 
(Италия) и включва още осем парт-
ньори от четири европейски страни: 
изследователските центрове Institute 
of Inorganic and Surface Chemistry 
(Италия), Rathgen Research Laboratory 
(Германия) и Artesis Hogeschool 
Antwerpen (Белгия), двете технологич-
ни компании участващи в разработва-
нето и дизайна съответно на прото-
типа и защитните покрития Nadir Srl 
(Италия) и Chemstream Bvba (Белгия), 
и центровете за реставрация и консер-
вация на културни ценности ЦРХЦ, 
Ботега Z OОД (България), и Lorenzon 
Costruzioni Srl (Италия).

Коментари:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15897

НАУКА



 http://nauka.bg 41

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

1. Място: „Бежанци” – Силвия Ганчева, 21г.

КОНКУРС
„Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”

Наградени картини

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14739
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2. Mясто: Мариян Гергьовски 24 г.

Всички участници, които са изпратили картини 
свързани с темата и изискванията ще получат 

грамоти.

КОНКУРС
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http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14739

КОНКУРС
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов



 http://nauka.bg 46

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

За да могат да се дадат по – точ-
ни препоръки за първа помощ 
и последващото лечение, при 

ухапване от отровни змии в България 
е добре преди това хората да бъдат за-
познати с отровния апарат и отровата 
на двата вида отровни змии, имащи 
значение у нас – пепелянка /Vipera 
ammodytes/ и усойница /Vipera berus/

Отровен апарат при пепелян-
ката и усойницата?
И двата вида са представители на сем. 
Отровници /Viperidae/ т.е. по отно-
шение на зъбите и отровния апарат 
се категоризират като соленоглифни 
(Solenogliphia). Това означава, че тези 
влечуги имат кухи, подвижни отровни 
зъби, разположени в предната част на 
горната челюст. Тези зъби са свързани 
с канали, които водят към отровните 

жлези. Самата отровна жлеза е дву-
делна и се състои от главна и спомага-
телна жлеза. Отделянето на отровния 
секрет става чрез контракции на дъ-
вкателния мускул (musculus masseter) 
и специфичния жлезен мускул 
(musculus constrictor glandule). Този 
тип отровен апарат е еволюционно 
най – напреднал и е характерен за От-
ровниците /Viperidae/ и Кроталидни-
те змии /Crotalidae/. Отровните зъби 
са разположени успоредно на горната 
челюст и при захапване се изправят 
почти перпендикулярно. 
При тези змии освен отровните зъби, 
по челюстите са разположени и сухи 
т.е. не свързани с отровни жлези – на 
горната челюст тези зъби са разпо-
ложени по криловидните кости и по 
долната челюст на мандибуларните 
кости. По горночелюстни кости при 

БИОЛОГИЯ

Някои аспекти при ухапванията 
от пепелянка /Vipera ammodytes/ и
 усойница /Vipera berus/
  Автори:

д – р Красимир Христов
   Марко Иванов

   Георги Русев
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солиноглифните змии са разположе-
ни само отровните зъби, покрити от 
лигавични гънки.

Отровата при змиите?
Отровата на тези видове представлява 
жълта или безцветна, опалисцираща 
(блестяща) течност, със съдържание 
на около 30 % сухо вещество около и 
около 70% вода. Самата отрова пред-
ставлява смес от пептиди (белтъци) 
със силно биологично въздействие и 
високомолекулни съединения, които 
бъбреците не могат да се отделят в ури-
ната. Затова отровата не може да бъде 
изхвърлена с урината и се открива в 
тялото на пострадалия до 2 – 3 седми-

ци след ухапването. Повечето токсини 
обаче губят активността си след 2 – 3 
денонощие.

Променя ли се концентрацията 
на змийската отрова?
Принципно това не е възможно.
Когато отровата се получава директ-
но, в малки пипети или епруветки, 
от зъбите тя е с концентрация около 
30% сухо вещество и 70 % вода. Поня-
кога при получаването на отровата в 
петриеви блюда, някои змии отделят 
по – голямо количество слюнка, по-
ради различни причини, най – вече 
заболяване, което прави отровата по – 
водниста и концентрацията на сухото 

Отровен апарат на пепелянка /V. ammodytes/
Отровния жлеза е двуделна състои се от главна и спомагателна. По морфология е 

сложна алвеоларна жлеза (представлява видоизменена слюнчена жлеза)
Капацитета на отровната жлеза при пепелянката е много голям.

БИОЛОГИЯ
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вещество може да падне до 25 – 27 %. 
Това обаче не се дължи на синтезира-
нето на по – разредена отрова – прин-
ципно няма такава. Прецизно полу-
чаваните проби винаги са с 30% сухо 
вещество, от което 90 – 92% са пепти-
ди (белтъчини) и 8 – 10% са различни 
соли.
Основния фактор, който прави ухап-
ванията от един вид змия (дори и от 
един и същи екземпляр) много раз-
лични едно от друго, не е концентра-
цията, а количеството инжектирана 
отрова.
Друг, важен фактор, който влияе вър-
ху развитието на самото ухапване е 
токсичността на самите отрови. Това 
свойство се определя от т.нар. средна 
летална доза (LD50), при опитни жи-
вотни, най – често лабораторни миш-
ки с тегло 18 – 20 g.
Принципно при отделните екзем-
пляри усойницата и пепелянката се 
наблюдават известни различия в би-

Отровните зъби са извити, кухи, крехки и чупливи. 
Покрити са с лигавична гънка, която ги предпазва от вредни въздействия.

Когато пепелянката не хапе отровните 
зъби са разположени успоредно на горната 

челюст, покрити от лигавичните гънки
Аналогично е положението при усойницата.

Покрити са с лигавична гънка, която ги 
предпазва от вредни въздействия.

БИОЛОГИЯ
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ологичните и имунохимични свой-
ства на отровите, а оттам и в тяхната 
токсичност. Тези различия могат да 
бъдат: индивидуални, популационни 
или подвидови. Най – големи са при 
двата подвида пепелянки, срещащи 
се в България. Южната, зеленоопа-
шата пепелянка /Vipera ammodytes 
montandoni/, отделя отрова с 1,8 – 2 
пъти по – висока токсичност, в срав-
нение с обикновената, червеноопа-
шата пепелянка /Vipera ammodytes 
ammodytes/ (цвета на опашката, при 
този подвид е най – често оранжев).
Токсичността на отровата отделяна от 
българските усойници /Vipera berus/ 
варира, при пробите взети от отделни-
те екземпляри, но най – често е близ-
ка до токсичността на южната зелено-

Отровния апарат на усойницата /V. berus/ е аналогичен на този при пепелянката
При ухапване отровните зъбите се изправят перпендикулярно на горната челюст, а 

когато не хапе са разположени успоредно на челюстта. Капацитета на отровните жлези 
на усойницата е около десет пъти по – малък от този на пепелянката – т.е. при ухапване 

усойницата е в състояние да отдели приблизително 10 пъти по – малко количество отрова 
в сравнение с пепелянката. Отровните зъби, обаче, са по – къси.

Пепелянките и усойниците често сменят отровните си зъби, които са крехки и чупливи, и 
понякога остават в ухапаната плячка.

Понякога старите отровни зъби, които не функционират, остават известно време в 
лигавичната гънка преди да паднат.

Отровните зъби при пепелянка са подвижни 
и се изправят перпендикулярно на горната 
челюст при ухапване, но значителна част 
от дължината им е покрита с лигавична 

гънка

БИОЛОГИЯ
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опашата пепелянка (в някои проби е 
малко по – висока).
Като цяло, потенциалните възможнос-
ти на отровния апарат на усойницата 
са около 10 пъти по – ниски в сравне-
ние с тези на пепелянката. Средното 
количество отрова получавано, чрез 
мануален масаж, в змиефермите, поя-
вили се в страната през 90’ години на 
миналият век (поддържащи общо взе-
то приемливи условия на отглеждане 
на влечугите), е около 30 мг суха отро-
ва (отровата получена след изсушава-
не във вакуум сушилня или ексикатор 
– нативната, течна отрова не може да 
се съхранява във вида в който е полу-
чена и затова се изсушава веднага след 
получаването, като количеството суха 
отрова е основен показател при отров-
ните змии).
Отделни контролни групи пепелянки, 

в Лабораторията по Херпетология към 
Тракийския Университет, поддържат 
средна продуктивност около 52 – 56 
мг, като отровата се получава чрез 
електростимулация.
Максималното количество отрова по-
лучено от пепелянка, у нас, е от мъжка 
пепелянка от Югозападна България, 
дълга 76 сантиметра, е 130 милиграма 
(суха маса).
Количеството отрова получавана от 
усойница е 5 – 7 милиграма (суха 
маса), (максимално 16 милиграма) – 
това е около 10 пъти по малко от пепе-
лянката.
Това са показатели за получаване на 
отрова в лабораторни услови.
Като цяло, при ухапване змиите отде-
лят значително по – малко количество 
– 1/7 – 1/9 от съдържанието на отрова 
в жлезите си. Което е в пъти по – мал-
ко от полученото, чрез електростиму-
лация или мануален масаж в лабора-
тория или серпентариум.

Върху горночелюстните кости /os maxilar-
ia/ са разположени само отровните зъби.

На горната челюст сухите не отровни 
(не отровни) са разположени само върху 

криловидната кост /os pterygoidea/. 
Неотровни зъби има и на долната челюст.

Отровен зъб на соленоглифна змия.
Изходния отвор на отровния канал се 

намира на външната страна на зъба, близо 
до върха
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Може ли една змия, която е ха-
пала по – често и се е хранила, 
да отделя по – малко отрова 
при ухапване?
Като цяло това не е вярно и не почи-
ва на здрава логика, защото змиите са 
в състояние да възстановят почти на-
пълно целия си запас, след получава-
не на отрова чрез електростимулация, 
за около месец. Количеството отрова, 
които се отделят при ухапване са 1/7 – 
1/9 от целия запас на змията и се въз-
становяват много бързо, чрез активен 
синтез на токсини в отровната жлеза. 
Някои не токсични съставки идват ди-
ректно от кръвта и телесните течности 
на змията (т.е. не са в резултат на акти-
вен синтез на жлезата). Противозмий-
ския серум, произвеждан у нас (Бул-
Био НЦЗПБ), при кръстосана имуно-
дифузия реагира с кръвния серум на 
пепелянка, въпреки че кръвния серум 
не е токсичен.
Количеството отделена отрова зависи 
най – често от: размера на змията – 
по – голямата змия има по – големи 
жлези, респективно повече отрова и 
състоянието на възбуда в момента на 
ухапването т.е. до колко застрашена се 
чувства в дадения момент.
Ако от дадена змия отровата е взета 
чрез мануален масаж или електро-
стимулация, веднага след това може 
да се получи ухапване с инжектиране 
на минимално количество отрова или 
„сухо” ухапване, но това може да се 
случи в серпертариум или лаборато-
рия, но не и в природата.

Възможно ли е отровата на да-
дена змия да е различно токсич-
на през различните сезони?

Електрофореза в акрил-амиден гел на 
отрова от пепелянка

1. Oтрова получена от мъжка южна 
пепелянка, в пика на нейната активнос 

(полова активност) 16-часов светлинен ден 
и температурен градиент 18 - 29ºС;

2. Oтрова получена от същата пепелянка 
призимуване (6ºС, без светлина).

И двете проби са напълно идентични
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Принципно при усойниците, в Бълга-
рия, не са правени проучвания, но да-
нните получени в Лабораторията по 
Херпетология на Тракийския Универ-
ситет (90’ години на миналия век), при 
пепелянка, показват, че изменението 
на абиотичните фактори, моделира-
щи сезонните изменения на климата, 
по никакъв начин не оказват влияние 
върху имунологичните, биохимични-
те и др. фактори на отровата т.е. на 
нейната токсичност. Накратко казано: 
пробата отрова взета от зимуваща при 
5 – 7ºС, на тъмно пепелянка е абсолют-
но идентична с пробата отрова от съ-
щата пепелянка, в пика на нейната ак-
тивност (16 часов светлинен ден и тем-
пературен градиент 25 – 32СºС). При 
възрастни пепелянки, поставени при 
различни микроклиматични условия, 
не се наблюдават никакви различия 
в химичния състав и токсичността на 
отровата. Няма никакви предпоставки 
за сезонни изменения в отровата при 
един и същи индивид.

От наши колеги от Института Пастьор, 
с които сме работили по съвместни 
изследвания, знаем че аналогично е 
положението с най – близкия вид до 
пепелянката вид в Западна Европа – 
каменарката /Vipera aspis/. Каменар-
ката е западноевропейска отровница, 
която не се среща в България (грани-
цата между ареалите на пепелянката и 
каменарката се намира по поречието 
на р. Изонцо, в Италия).

Подобна липса на каквито и да е изме-
нения в биохимичните и токсичните 
параметри на отровата се съобщава и 

при други видове отровници и крота-
лидни змии, така че нямаме основание 
да очакваме, че може да има някакви 
сезонни изменения в токсичността на 
отровата възрастните змии.

Имат ли отрова и могат ли да 
нанесат ефективно ухапване 
зимуващите пепелянки и усой-
ници?
Когато при лабораторни условия, пре-
ди залягане на зимуване (5 – 7ºС), от 
дадена пепелянка се вземе отрова, 
чрез елекртостимулация – практичес-
ки се получава едно почти цялостно 
изпразване на отровните жлези – в 
края на периода на зимуване на съ-
щата змия практически не може да 
се вземе отрова. От това следва, че по 
време на периода на същинско зиму-
ване (5 – 7 ºС) змиите не продуцират 
отрова.
Но когато се вземе проба по средата на 
това зимуване, тази проба е абсолют-
но идентична с пробата взета в пика 
на нейната активност. Това показва, 
че зимуващите пепелянки не проду-
цират отрова, но ако в жлезите им има 
такава (това е нормалното състояние), 
те я запазват в абсолютно не променен 
вид.
Гореописаното важи за зимуване в 
строго контролирани условия, но в 
природата, обаче, не става така. Там 
зимуващите змии не са във вцепене-
ние, както е описвано по – рано в по-
пулярната литература, а те през по 
топлите зимни дни те излизат от зи-
мовищата и се греят, особено ако няма 
снежна покривка. През зимата има по 
– топли дни в които температурата на 
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въздуха достига до около 20ºС, така че 
е съвсем нормално змиите да синтези-
рат известно количество отрова, ако 
има някакъв недостиг в жлезите. 

Провежданите лабораторни опити 
показват, че зимуващите пепелянки 
хапят и безпроблемно убиват лабора-
торни гризачи, а единият от авторите 
на тази статия е ухапан ефективно от 
черна усойница (48 сантиметра.), над 
циркуса Рибни езера (Рила), при тем-
пература на околната среда 6ºС. Това 
показва, че змиите нямат проблем да 
нанесат ефективно ухапване при отно-
сително по – ниски температури.
Има предположения, че те тогава са в 
състояние да отделят по – малки ко-
личества отрова, но на това не бива 
много да се разчита!

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЗМИЙСКОТО УХАПВАНЕ

Сухи и ефективни ухапвания
Сухо ухапване – се нарича ухапването 
нанесено от отровна змия, най - често 
с отровните зъби, при което не се ин-
жектира отрова.
Сухите ухапвания са напълно реален 
факт, като при някои видове змии 
надхвърлят 50%. Практически при су-
хите ухапвания се наблюдават същите 
ранички от зъбите, както при ефек-
тивно ухапване, но липсват каквито 
и да е местни или общи симптоми на 
отравяне. Сухи ухапвания много често 
се наблюдават в терариумни условия, 
защото такива влечуги са привикнали 
с човека и не го възприемат като опас-
ност, но се случват и не рядко в приро-

дата. За този факт липсва изчерпател-
но обяснение, но вероятно е свързан с 
това, че продуцирането на змийската 
отрова е свързан с изразходването на 
големи ресурси на организма и пора-
ди това тези животни се стараят да не 
ги хабят напразно.
При пепелянките има по – голям про-
цент сухи ухапвания, в сравнение с 
усойниците.това в известна степен 
може да е обясни с различията в по-
ведението им. При пепелянките се на-
блюдават по – голям брой спокойни 
и не агресивни екземпляри, които не 
хапят ако не са настъпени или сери-
озно провокирани. При терариумно 
отглеждани пепелянки много често се 
наблюдават индивиди, които могат да 
се вземат е ръка без да са фиксиране 
(със съответните захвати – с два или 
три пръста зад врата). При усойниците 
/Vipera berus/, обитаващи България, 
това не може да се случи. Дори екзем-
плярите получени като 3 – 4 поколе-
ние в терариум са хапливи и напада-
телни. Поради това сухите ухапвания 
от този вид се наблюдават значително 
по – рядко.
Когато говорим за голям брой сухи 
ухапвания, при терариумно отглежда-
ните змии трябва категорично да из-
ключим змиите отгледани за получа-
ване на змийска отрова. Тези животни 
преминават не особено приятна за тях 
процедура – веднъж месечно или на 
всеки две седмици – свързана с полу-
чаването на отровата, а от друга страна 
се получава хипертрофия на жлезата 
(особено при елекртостимулация, къ-
дето липсва травматизъм) и разширя-
ване на канала, което предпоставка за 
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нанасяне на особено тежки ефективни 
ухапвания.
Сухите ухапвания не се нуждаят от 
специализирано лечение, достатъч-
но е раничката да се дезинфекцира 
за да се избегнат странични инфек-
ции. По принцип тетаносовия бацил /
Clostridium tetani/ не обитава устната 
кухина на змиите, но може да попад-
не в раничките от външната среда и 
затова е необходима дезинфекцията 
със съответните антисептици – общо 
взето подхода при сухо ухапване от от-
ровна змия е като ухапването от неот-
ровна змия.
Сухите ухапвания всъщност са в осно-
вата на множество небивалици, свър-
зани с ухапванията от отровните змии, 
където се препоръчват най – различ-
ни средства като; алкохол, билкови 
отвари и други небивалици, които са 
тотално вредни при лечение на ефек-
тивно отровно ухапване.

Ефективно ухапване – е такова ухап-
ване, нанесено с отровните зъби на 
змията, при което в тялото на постра-
далия се инжектира някакво количе-
ство отрова. Ухапванията се подразде-
лят на: леко, средни и тежко, в зави-
симост от количеството на инжекти-
раната отрова, като по – правилният 
подход е да се говори за леко, средно и 
тежко отравяне, защото основните по-
ражения се нанасят от отровата въве-
дена в организма, а не от механичните 
травми причинени от зъбите.

Как да различим сухо от ефек-
тивно ухапване?
При пепелянката и усойницата това 

практически е безпроблемно. При 
ефективното ухапване и при двата 
вида почти веднага се усеща остра па-
реща болка в мястото на ухапването.
При усойницата болката е относител-
но поносима, при пепелянката често 
е по – силна и по – трудно поносима. 
Малко след това в областта на ухапва-
нето се получава бързо разрастващ се 
оток. По неговото развитие, както и по 
други общи симптоми може да се съди 
за каква степен на отравяне се говори 
– леко, средно или тежко и въз основа 
на това да се предприеме съответното 
лечение.
От друга страна дали отравянето ще 
е по – леко или по – тежко, зависи и 
от адекватните мерки на първа помощ 
или липсата на такива.
Най – често целия спектър от клинич-
ни симптоми съпътстващи отравянето 
след змийското ухапване се проявяват 
през първите 2 часа, има изключения 
когато първите симптоми на общо от-
равяне се появяват до 4 – 6 часа, а по-
някога и след 12 – 18 часа. Известни 
са случаи когато след известно подо-
брение е настъпвало ново влошаване 
след 2 – 3 денонощия. Във всеки слу-
чай е необходимо лекарско наблюде-
ние през първите 24 часа и контрол на 
основните физиологични функции на 
пациента.
•	 леко – обикновено се дефинира 

когато отока не се разпростра-
нява в рамките на 30 – 60 мин. 
– например за посочения пери-
од обхваща само пръста и част от 
китката, няма затруднения в ди-
шането, болезненост при допир 
около устата или други участъци 
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на кожата (по – често се наблю-
дава при ухапвания от усойници 
и понякога при ухапвания от пе-
пелянки);

•	 средно – ако в рамките на 30 – 60 
мин. отока се разраства (за посо-
чения период се разраства над 
лакътя), наблюдават се симпто-
ми на общо отравяне, болезне-
ност по цялото тяло, понижено 
кръвно налягане, гадене, повръ-
щане (по – често се наблюдава 
при ухапвания от пепелянки и 
рядко при ухапвания от усойни-
ци);

•	 тежко – наблюдава се рядко, 
при ухапване от едри пепелянки; 
обикновено симптомите са като 

при средното, но се проявяват по 
– силно и по – бързо, като изпре-
варват развитието на отока – на-
пример отока не е обхванал кит-
ката, но на 15 – 20 мин. пострада-
лия не може да стои прав, бързо 
и бурно развитие на симптомите 
на общо отравяне, затруднения 
в дишането, гадене и повръщане 
(симптоми за средното и тежкото 
отравяне), по – рядко птозиз, за-
труднения в говора и други

Усойница /Vipera berus/

 Усойницата е по – примитивна и 
дребна отровница (дължина до 
около 80 см). В България се сре-

Главата на усойницата е относително по – малка и по – тясна, в сравнение с главите 
на другите видове от сем. Отровници (където големите отровни жлези придават 

триъгълно-сърцевидна форма на главата)
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ща в планинските райони, най – 
често на над 800 мнв. Отровата 
отделяна от тази змия  е със сред-
на токсичност, близка до тази 
на зеленоопашатата пепелянка. 
Усойницата е общо взето хаплива 
змия и обикновено хапе, ако бъде 
приближена на близко разстоя-
ние, за разлика от пепелянката. 
Сравнително рядко нанася сухи 
ухапвания, но поради изключи-
телно ниските възможности на 
отровния апарат (отделя срав-
нително малко количество отро-
ва), повечето ухапвания са леки и 
симптомите могат да отшумят за 
няколко часа. Понякога макар и 
рядко има и ухапвания със сред-
на тежест, където е необходимо 
провеждането на специално ле-
чение и антитоксична терапия. 
За разлика от пепелянката, къ-
дето не малък брой ухапвания 
са по краката, при усойницата 
са предимно по горните крайни-
ци. Това се обяснява с факта, че в 
планинските части хората ходят 

с дебели обувки и дълги панта-
лони, които късите отровни зъби 
на усойницата често не могат да 
пробият. Ухапванията се случват 
най – често при бране на горски 
плодове и катерене по скали и 
други, като се засягат незащи-
тените части на ръката: длани и 
пръсти.

При възрастните меланистичните форми 
(черни усойници) не се различава отделна 

шарка на окраската, както и полов 
диморфизъм.

Новородените меланисти са с нормална 
окраска (малко по – контрастни) и 

постепенно с възрастта потъмняват.

Мъжка и женска усойница
Мъжките (вляво) са с по – тъмна и по – контрастна шарка, докато женските (вдясно) 

са с по – светла и семпла окраска.
Окраската по гърба може да варира от характерна зигзагообразна линия, до отделни 

ивици или петна, при някои екземпляри.
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Пепелянка /Vipera ammodytes/

 В България е представена от два 
добре отличими подвида, с раз-
лична токсичност на отровата: 
обикновена пепелянка /Vipera 
ammodytes ammodytes/, оби-
таваща Северозападна Бълга-
рия и южна пепелянка /Vipera 
ammodytes montandoni/ – оста-
налата част на страната. 

 В литературата има описани ек-
земпляри с дължина до 95 сан-
тиметра, най – големия, досто-
верно, измерен от нас индивид е 
мъжки с дължина 88 сантиметра.

 Това е средна по големина отров-
ница.Значително по – едра змия, 
в сравнение с усойницата, при 
еднаква еднаква дължина е 1,7 
– 2,5 пъти по – тежка. Отровни-
те зъби са 2 – 2,5 пъти по – дъл-
ги. Възможностите на отровния 
апарат (отровни жлези) са около 
десет пъти  по – големи, от тези 
на усойницата. Следва се знае, че 

всяка едра пепелянка има потен-
циал на отровния апарат да убие 
възрастен човек. Въпреки това 
пепелянките нанася голям брой 
леки ухапвания, след които по-
страдалите бързо се възстановя-
ват и сухи ухапвания, които въоб-
ще не се нуждаят от лечение.

 Тази змия е  значително по – 
спокойна, в сравнение с усойни-
цата. Принципно пепелянките 

Характерна отличителна черта на 
пепелянката е рогчето на върха на 

муцуната, но понякога, макар и рядко могат 
да се открият и екземпляри без рогче.

По – големите отровни жлези на 
пепелянката придават относително по - 

плоска относително триъгълно-сърцевидна 
форма на главата

Средно съотнесена към пропорциите 
на тялото главата на пепелянката 

е значително по – голяма от тази на 
усойницата.
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При обикновената пепелянка /V. ammodytes ammodytes/ имаме изразен полов 
диморфизъм - както мъжките (вляво) са с по – контрастна окраска, която понякога 

има изразен червеникав оттенък, женските (вдясно) са с по – светла и семпла окраска.
Обикновената пепелянка се среща в Северозападна България и отличава с насочено 

напред рогче и оранжев или червен връх на опашката. Отделя отрова с относително 
по – ниска токсичност от южната зеленоопашата пепелянка, но поради големите 

възможности на отровния апарат, понякога може да нанесе ухапвания съпроводени с 
тежки отравяния.

При южната пепелянка /V. ammodytes montandoni/ също, има изразен полов 
диморфизъм – мъжките (вляво) са с по – ярка и контрастна окраска, характерната 

ивица на гърба е по – тъмна; женските (вдясно) са с по – светла и семпла окраска.
Южната пепелянка се среща в равнинните и хълмисти планински части, в цяла 
България (с изключение на северозападната част на страната). При повечето 

екземпляри рогчето е насочено нагоре. Цвета на върха на опашката може да варира от 
ярко зелен до жълтозелен или сивозелен.

Южната пепелянка отделя отрова със сравнително по – висока токсичност, в 
сравнение с обикновената пепелянка и поради големия капацитет на отровните си 

жлези (приблизително около 10 пъти по – голям от този на усойницата) е в състояние 
да нанесе сериозни ухапвания, съпроводени с изключително тежко отравяне. За щастие 

тези случаи са редки и пепелянките често нанасят леки ухапвания обуславящи слаби 
отравяния или директно „сухи” ухапвания, при които не се инжектира отрова.
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избягват човек и ако са близо до 
убежище се скриват. Ако са далеч 
от него, обикновено застават не-
подвижно, като разчитат на за-
щитната си окраска и се надяват 
да бъдат подминати. 

 Пепелянките, в България, са 
значително по – многобройни 
и разпространени от усойници-
те и срещите на хората с тях са 
много по – чести, въпреки това 
ухапванията са сравнително ред-
ки. Това се дължи на факта, че за 
разлика от усойниците, пепелян-
ките често не хапят, дори ако са 
приближени на близко разстоя-
ние. Ефективни ухапвания най 
– често се получават ако змията 
бъде настъпена, притисната или 
при опит за улавяне.

 Пепелянката е по – едра и с по – 
дълги отровни зъби, в сравнение 
с усойницата и може да нанесе 
ефективно ухапване по долните 
крайници, през по – тънки обув-
ки или панталони. Поради голе-
мите възможности на отровния 
апарат, някои ухапвания могат 
да бъдат изключително тежки, 
където без провеждане на ком-
петентна, масивна специфична 
антитоксична терапия (лечение с 
противозмийски серум) може да 
се стигне до летален изход, осо-
бено ако пострадалите са малки 
деца или хора с хронични забо-
лявания.

 Като цяло ухапванията от пепе-
лянки са много различни едно от 
друго, в не малко случаи са сухи 
ухапвания, които не се нужда-
ят от лечение. Има и леки ухап-
вания, при които пострадалите 
могат да се възстановят заедно 
денонощие, със симптоматично 
лечение (без серотерапия) сили 
дори без лечение. Има, разби-
ра се, средни и тежки ухапвания 
където е необходимо интензив-
но симптоматично лечение, съ-
четано с антитоксична терапия 
(въвеждане на противозмийски 
серум, които са от решаващо зна-
чение за възстановяването на по-
страдалия.

 Повечето пепелянки са спокой-
ни влечуги и не са нападателни 
или хапливи, но има и агресивни 
екземпляри, които за щастие се 
срещат рядко.

 Стоящата не подвижно пепелян-

При някои мъжки зеленоопашати пепелянки 
характерната ивица на гърба е по – светла, 

но оградена с по тъмен контур.
Формата на шарката, най – често е 

ромбовидна, понякога зигзагообразна.
При някои индивиди, ромбовидната шарка 
преминава в зигзагообразна, в различните 

участъци на тялото.
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ка, обаче, е трудна за откриване 
и лесно може да бъде настъпена 
или притисната. Това е основна-
та причина за ефективните ухап-
вания в България.

Първа помощ при ефективно 
ухапване

Главните задачи при доболничната 
помощ при ухапване от пепелян-
ка или усойница са:

1. да се използва всяка възможност 
за най – бързо доставяне на по-
страдалия в медицински стацио-
нар или болница;

2. максимално да се ограничат или 
ако няма възможност да се от-
срочат опасните за живота кли-
нични симптоми на отравянето;

3. да се облекчат, с методите на 
поддържаща терапия първона-
чалните симптоми на отравяне;

Да се отчете времето когато е станало 
ухапването. 

Необходимо е да се има предвид, че 
ухапаните от отровна змия често се 
намират в състояние на афект. Пред 
страха от скорошна смърт пострада-
лите често изпадат в истерия, в ня-
кои случаи симулират кома, в някои 
случаи уплахата може да доведе и до 
шок. При всички случаи състоянието 
на афект затруднява отчитането на ре-
алните симптоми и провеждането на 
лечение. При нужда на пострадалия 
може да се даде мек дневен транкви-
лант – диазепам или рудотел.

Вляво: мъжки южни пепелянки – меланистична и нормална окраска
Вдясно: женски южни пепелянки – меланистична и нормална окраска

При черните пепелянки (меланистични форми) се различава характерната окраска, но 
не и половия диморфизъм, характерен за змиите с нормална окраска

Екстрактор на отрова.
Универсалните екстрактори могат да бъдат 
използвани не само при ухапване от змии, а и 
при ужилване от насекоми или убождане от 

отровни риби.
Съществуват екстрактори с различни 

конструкции. Добре е да се използват такива 
модели, които позволяват да се работи с едно 
движение, дори пострадалия сам да може да 

извърши изсмукването на отровата.
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Почистете раната еднократно с вла-
жен тампон, но не я тампонирайте.

Максимално ограничаване (или пре-
дотвратяване) на опасните за жи-
вота клинични симптоми
За това има само един начин – из-
смукване на максимално количество 
кръв и телесни течности от мястото на 
ухапването. Тази мярка е единствена-
та която може да намали количество-
то отрова, попаднала в организма и по 
този начин да ограничи или при пра-
вилни, точни и навременни действия, 
в някои случаи, буквално да предо-
тврати опасните за живота клинични 
симптоми.

Затова, поради тази причина, ще обяс-
ним и аргументираме тази мярка под-
робно.

Всички опити провеждани, от средата 
до края на ХХ век, опити с по – едри 
животни (говеда, коне, кози и др.) по-
казват, че извлекът на телесни течност 

от мястото на ухапването, до 20 – 25 
мин. след това, убива лабораторни 
гризачи (бели мишки). Това се обяс-
нява с факта, че когато не е уцелен ма-
гистрален кръвоносен съд (най – чес-
то вена) отровата не навлиза веднага 
в кръвта. Малките кръвоносни съдове, 
като капилярите, получават спазъм, в 
досег с нея и се свиват, като отровата 
най – напред се разтваря в тъканните 
течности (основно лимфата) и тога-
ва преминава в кръвта. В зависимост 
от степента на кръвоснабдяване това 
става за 10 – 20 мин. след момента на 
ухапване. Точно през това време има 
възможност, чрез изсмукване най – 
вече, да се отдели част (или по – голя-
мата част) от змийската отрова попад-
нала в организма в следствие от ухап-
ването.

Как да стане това?
Описват се случаи на дълбок разрез 
в мястото на ухапване, някои автори 
препоръчват дори това да става с на-
грято ножче, което е пълна нелепост.

Обикновено при повечето модели има подробно описание за използването на 
екстрактора.

При този модел е необходимо само едно движение, след което засмукването става 
автоматично.

Добре е процедурата по изсмукването да започне до 5 мин след ухапването, като 
екстрактора се поставя за 30 минути.
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Ефективното ухапването от усойница 
и особено от пепелянка е силно бо-
лезнено, затова някои по – сериозни 
хирургически експерименти, в такъв 
момент, биха довели пострадалия до 
шоково състояние. Още по – голяма 
глупост са препоръките пострадалия 
да го извърши собственоръчно.
При ухапване от някои видове змии 
със сериозни хемокоаголиращи (кръ-
восъсирващи) свойства на отровата, 
които не са характерни за нашата фа-
уна, се препоръчва: в мястото на ухап-
ването, между раничките от зъбите, 
да се направи лек разрез само колкото 
да се прореже кожата в дистално (от-
вътре навън) направление с което да 
се улесни изтичането на кръвта. При 
ухапванията от пепелянки и усойници 
общо взето това не е необходимо, за-
щото кръвта сравнително лесно може 
да се изсмуква от раничките на ухап-
ването. Тази процедура трябва да за-
почне веднага (до около 5 минути) 
след ухапването и да се провежда ин-
тензивно до 30 мин. след ухапването.

Как да се прави изсмукването?
Най – добре е изсмукването в мястото 
на ухапването да се извършва с т. нар. 
екстрактор за отрова. Тези устройства 
които представляват своеобразен вид 
помпи могат да се поръчват и закупят 
от много места, не струват скъпо и мо-
гат да предотвратят сериозни непри-
ятности и ако имате нужда се снабдете 
с качествен екстрактор.

При липса на екстрактор за отрова из-
смукването може да се извършва и с 
уста.

Има много не особено компетентни 
описания, че това е опасно и отрова-
та може да попадне в кръвоносната 
система чрез раничка в устата. Това в 
общи линии е напълно нелепо и авто-
рите на тази статия много пъти (над 
5 случая) са приемали директно през 
устата нативна (течна) отрова от пепе-
лянка. Вкуса на отровата на пепелян-
ка варира от сладникаво – тръпчив до 
леко горчив при различните сборни 
проби, в зависимост от това дали отро-
вата е жълта или безцветна. Всъщност 
вкусовите усещания при различните 
хора са различни затова не претен-
дираме, че изчерпателно сме устано-
вили вкусовите качества на тази суб-
станция, но приетата змийска отрова 
беше поглъщана, от нас, а не изплю-
вана. При наличието на множество 
пломби в устата на всеки от нас и язва 
на дванайсетопръстника при единия, 
никакви отрицателни въздействия в 
следствие от приемането на отровата 
не успяхме да констатираме. Всъщ-
ност това не е нещо ново. Много хора 
преди нас, а вероятно и след нас, са по-
глъщали змийска отрова без каквито 
и да е вредни последици за тях. Пора-
ди белтъчно – пептидния си характер 
змийската отрова не е токсична, при 
поглъщане, за разлика от тази на зем-
новодните, например.
Попадането на нативна (течна) отро-
ва върху някоя повърхностна открита 
рана върху кожата няма нищо общо 
с дълбокото змийско ухапване. Това 
многократно се е случвало с единия 
от авторите при получаване на отрова 
на пепелянки и единствения ефект от 
това е парене, зачервяване или леко 
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подуване на мястото (в много ред-
ки случаи). Единствената предпазна 
мярка която е предприемана в подоб-
ни ситуации е измиване на мястото с 
вода от чешмата. При самото дълбоко 
ухапване, в подкожните тъкани (при 
пепелянка може да бъде с дълбочина 
до около 1,5 см., а при усойницата е по 
повърхностно, поради по – късите от-
ровни зъби), отровата се инжектира и 
има възможност за по нататъшната и 
резорбция в лимфата и оттам в кръв-
та. При повърхностна рана тези въз-
можности за проникване в организма 
са редуцирани до минимум
Така че отровата спокойно може да се 
изсмуква от мястото на ухапване без да 
съществува някаква опасност за този 
който го прави. Принципно е добре 
изсмукваната кръв и телесни течности 
да се изплюват, но дори да се погълне 
част от тях не е проблем, много по – 
опасно е ако отровата остане там къ-
дето е – в мястото на ухапването. Чис-
то статистически в токсикологичните 
справки се отбелязва, че случаите на 
ухапване, при които е извършена тази 
процедура, пострадалите пребивават 
значително по – малко време за лече-
ние в болница, в сравнение с тези кои-
то не са я провели. При правилно, на-
временно приложение на тази мярка, 
особено при ползване на екстрактор 
за отрова, може да сведе до минимум 
(понякога въобще да се прояви) раз-
витието на опасните за живота кли-
нични симптоми.

Отсрочване на опасните за живота 
клинични симптоми
Ако е спешно е необходимо, на вся-

ка цена, да се отсрочи развитието на 
опасните за живота клинични симп-
томи може да се използва стегната 
превръзка (турникет) над мястото на 
ухапването. Тази мярка е повече от 
спорна по отношение на ухапванията 
на пепелянката и усойницата, защото 
по – продължителното й използване 
може да доведе до тежки или поняко-
га, дори, необратими увреждания вър-
ху тъканите. Подчертаваме, че турни-
кета има смисъл само като способ за 
отсрочване на тежките симптоми при 
ухапване (отравяне) от силно отровни 
змии и благополучното доставяне на 
пострадалия (ухапания) до специали-
зирано болнично заведение, където 
има на разположение противозмийски 
серум. В противен случай използване-
то на турникета напълно губи смисъл 
и може да бъде опасно. В световната 
литература, поставянето на турникет, 
се препоръчва като отсрочваща мяр-
ка при змии отделящи невротоксична 
отрова – Аспидови /Elapidae/, Морски 
змии /Hydrophidae/ и някои видове 
Кроталидни змии /Crotalidae/, отде-
лящи невротоксична отрова. Не се 
препоръчва при ухапвания от Отров-
ници /Viperidae/, към които принад-
лежат пепелянката и усойницата.
Ние не можем да препоръчаме тази 
мярка, защото не сме я прилагали. 
Тези които решат да я използват след-
ва да знаят, че има два основни начи-
на за поставяне на турникет:

•	 Разхлабен (щадящ) – този турни-
кет спира само отичането на лим-
фата и е за предпочитане, защо-
то е най – безопасен за ухапания 
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крайник. Поставя се по следния 
начин: ако имате уред за измерва-
не на кръвно налягане поставете го 
10 сантиметра над ухапаното мяс-
то и напомпте до 55 mmHg. Този 
турникет може да не се разхлабва 
в течение на 1 час. При липса на 
апарат за кръвно налягане, навий-
те бинт или лента от плат(не гумен 
маркуч) с ширина около 1,5 – 2 см. 
Стегнетеe толкова, че под превръз-
ката с натиск да може да се пъхнете 
един пръст (кутрето). На пристег-
натия крайник трябва да се напип-
ва пулс. Този турникет не трябва да 
се поставя около става.

•	 Дълбок (артериален) – този 
турникет се поставя за да се пре-
крати протичането на кръв и лим-
фа по ухапания крайник. Не вина-
ги превръзката може да се поставя 
над ухапаното място, защото, за да 
се спре артериалното налягане на 
кръвта, се пристяга около една кост 
(бедрената кост на крака и лакът-
ната кост на ръката). Такъв турни-
кет може да доведе до сериозни ув-
реждания в тъканите на ухапания 
крайник и поставянето му е оправ-
дано само при много тежки ухапва-
ния и липса на съответния проти-
возмийски серум, където се налага 
хирургически да се отстранят част 
от тъканите в областта на ухапва-
нето. Това категорично не е оправ-
дано при ухапване на пепелянки и 
усойници!

 Осигуряване на пострадалия 
обилно с напитки

 С оглед възникването на оток (къ-

дето се съсредоточава значителна 
част от течностите на циркулира-
щата кръв) рехидратирането на по-
страдалия е от голямо значение.

 Съществува схващане, че даването 
на голямо количество течност на 
пострадалия (ухапания) се извърш-
ва с цел да се стимулира диурезата 
и да се изхвърлят токсичните със-
тавки чрез урината. Това е погреш-
но, защото токсините в змийската 
отрова представляват високомоле-
кулни пептиди (белтъци), които не 
могат да бъдат отделени през бъ-
бреците. Дори опитите за извежда-
не на токсините на змийската отро-
ва чрез провеждане на перитониал-
на хемодиализа са били абсолютно 
безрезултатни. При експерименти 
с опитни животни змийската отро-
ва се открива до две седмици след 
въвеждането й.

 Рехидрирането на пострадалия 
е необходимо поради факта, че 
в място на отока се съсредоточа-
ва голямо количество течности от 
циркулиращата кръв. Поради това 
е необходимо незабавно рехидра-
тиране на пострадалия за избягва-
не на хиповолемичен шок. Напри-
мер ако диаметърът на бедрото се 
увеличи само с 2 см. това може да 
е причина за съсредоточаване на 
почти половината течни състав-
ки на циркулиращата кръв в този 
участък. В следствие от това е необ-
ходимо допълнително количество 
течност, които да компенсират тази 
загуба, в противен случай кръвта 
се силно се сгъстява от формените 
елементи (кръвни клетки).
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 При осигуряване на пострадалия 
обилно с питиета (вода, чай – да 
не са горещи) има един проблем – 
най – много се нуждаят от течност 
пострадалите при средни и тежки 
отравяния, при леките отравяния 
отока е малък и може да се мине 
без рехидриране. Само че, обик-
новено пострадалите при средно 
и тежко отравяне, с голяма степен 
на вероятност, ще повърнат всичко 
което приемат през устата. Повръ-
щането е симптом, в повечето слу-
чаи, на тежките отравяния – поня-
кога придобива профузен характер. 
При тези обстоятелства пострада-
лия е най – добре да се рехидри-
ра с венозно вливане на разтвори. 
Тук възниква проблема дали около 
пострадалия има медицинско или 
квалифицирано лице, което да по-
стави такава система.

Ранни симптоми
 Появилите се ранни симптоми се 

лекуват със симптоматично сред-
ства, като се записва времето им 
на поява. Болката при ухапване 
на пепелянка понякога е изклю-
чително силна, малко по – поно-
сима е при ухапване на усойница, 
но и в двата случая е добре да се 
дават болкоуспокояващи, но да се 
избягват такива като аспирина, 
които могат предизвикват повръ-
щане. Най – добре е ползването на 
аналгин и парацетамол. При раз-
витие на остро отравяне е препо-
ръчително нищо да не се дава през 
устата, защото лесно може да бъде 
повърнато.

 Гадене и повръщане са ранните 
симптоми на сериозното отравяне. 
Пострадалия следва да се постави 
да легне на една страна, глава-
та да се отпусне леко надолу. Ако 
повръщането е с профузен (непре-
къснат) характер следва да се даде 
една таблетка хлоразин (хлорпро-
мазин).

Алергични реакции към змий-
ската отрова

 Известни са много случаи на сил-
ни алергични реакции към змий-
ската отрова, включително при 
ухапвания на пепелянки и усой-
ници. Тези реакции са по – чести 
при хора получили змийски ухап-
вания по – рано или работещи със 
суха змийска отрова. Незабавна-
та, силна алергична реакция е из-
вестна като анафилаксия. Късната 
алергична реакция е известна като 
серумна болест.

 Признаците на анафилаксията: 
падане на кръвното налягане; оток 
на лигавицата на устата, устните и 
лицето; спазми на бронхите; ко-
ремни колики; повръщане; остра 
слабост и други.  Главата на по-
страдалия трябва да се отпусне на-
долу, да се даде на пациента анти-
алерзин, алергозан 2 таблетки или 
фенкарол. При бързо прогресира-
ща анафилаксия да се инжектира 
0,5 % разтвор 1 ml адреналин по-
дкожно (ако е възможно венозно) 
и инжективни форми (ампули) 
алергозан, димедрол, антиалер-
зин, супрастин).

 Не бива да се бъркат симптомите 
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на алергия с тези на отравянето, 
в следствие на змийско ухапване, 
въпреки някои общо приети по-
грешни схващания. Те са различ-
ни и в голяма степен се лекуват по 
различен начин.

Ухапвания в природата
 За нашите географски ширини 

ухапванията от змии, най – често, 
се случват по крайниците.

 В тази насока следва да се препо-
ръчат следните спешни действия:

1. Ухапания крайник може да се 
обездвижи като при счупване;

2. Ако ухапването е по ръката фикси-
рането трябва да се направи така, 
че следите от зъбите да са по – ни-

ско от сърцето; да се върви бавно 
като се спира и почива на всеки 5 
минути; ако се използва стегнат 
турникет е необходимо да се осво-
бождава за 1 минута, на всеки 10 
минути; затова трябва да се спира 
и почива, в легнало положение, 2 
минути;

3. При ухапвания от пепелянка и 
усойница кръвта от мястото на 
ухапването следва да се изсмук-
ва, най – често, без допълнителни 
разрези, най – добре с екстрактор;

4. При нашата практика веднага 
след ухапването се инжектира 40 
– 80 мг метилпреднизолон. Ако 
преди това пострадалия има пре-
дишно ухапване или е работил със 

Тежко ухапване от пепелянка, съпроводено със сериозно отравяне на организма..
Ясно се виждат следите от двата отровни зъба, като голямото разстоянието между 

двете ранички показва, че е нанесено от едра змия.
Отока, все още не е започнал да се развива, а са налице симптоми на общо отравяне 
(около 20 минути след ухапването): гадене, повръщане, затруднения в дишането, 

пострадалия не може да стои прав.
Тези характерни белези (само от отровните зъби), обаче, се наблюдават при 

сравнително малък процент ухапвания. Най – често имаме от една до няколко 
ранички, като някои са нанесени от отровните зъби, други от неотровните зъби. Не е 

задължително да са подредени под някаква форма.
Успешно възстановяване след десет дни лечение.
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суха отрова, следва веднага да се 
вземе съответния антихистаминов 
препарат. В България най – често 
като антихистамини се използват: 
алергозан, клемастин, антиалер-
зин и други. Антихистаминовите 
средства имат страничен седати-
вен (сънотворен) ефект; това е не-
благоприятно при респираторна 
(дихателна) недостатъчност. При 
хора, получили предишни ухапва-
ния или работещи със суха отрова 
следва да се прилагат незабавно 
поради опасност от анафилакти-
чен шок;

5. Ако има под ръка противозмий-
ски серум може да се инжектира 
на няколко пъти, разреден по въз-
можност във физиологичен раз-
твор, по Безредка;

6. Ние лично сме въвеждали серум 
в мястото на ухапване от пепе-
лянка и ефекта от това е много 
положителен;

7. При спешни случаи когато се-
рум трябва да се въвежда в из-
вън болнична обстановка това 
трябва да става задължително 
с инжектиране на 50 – 100 mg 
метилпреднизолон, след пред-
варително приемане на антихи-
стаминов препарат (алергозан, 
фенозепам, супрастин)

При всички случаи категорично 
да не се употребява алкохол!

СЪКРАТЕН РЕД ДЕЙСТВИЯ НА 
ПЪРВА ПОМОЩ

ПРИ УХАПВАНИЯ ОТ ОТРОВНИ 
ЗМИИ

(при ефективно ухапване)

1. Отчетете времето на ухапването;
2. Успокойте пострадалия, при не-

обходимост му дайте мек дневен 
транквилант – диазепам или ру-
дотел;

3. Сложете го да легне и не му поз-
волявайте активни движения;

4. Изтрийте мястото на ухапване с 
влажен тампон, за отделяне на 
евентуални остатъци от отрова;

5. Отделете от раничките макси-
мално количество кръв – най – 
добре е това да става с екстрак-
тор за отрова, но ако не е нали-
чен такъв това може да се прави 
и с уста, без никаква опасност 
за този който го извършва, из-
смукваната течност следва да из-
плюва. Тази манипулация има 
смисъл да започне до 5 -6 мину-
ти след ухапването. Принципно 
отровата на двата подвида пепе-
лянки и усойницата няма особе-
но влияние върху кръвосъсир-
ването и в почти всички случаи 
кръвта може да се изсмуква ди-
ректно от раничките. При нуж-
да могат да бъдат направени два 
не много дълбоки разреза (про-
рязващи само кожата), които да 
улеснят отделянето на кръвта от 
ухапаното място. Разрезите се 
правят в надлъжната ос на уха-
пания крайник, в дистална по-
сока към мястото на ухапване и 
трябва да са с дължина около 1 
сантиметър. Екстракторът на от-
рова се поставя за около 30 мин 
или се изсмуква с уста;

6. Обездвижете ухапания крайник 
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във функционално положение, 
като мястото на ухапването да се 
намира под равнището на сърце-
то;

7. Осигурете в помещението дос-
тъп на свеж въздух;

8. При възможност измерете пул-
са, кръвното налягане и темпе-
ратурата на пострадалия;

9. Обезпечете пострадалия с обил-
но питие, но да не е горещо, ако 
не повръща;

10. В случай, че симптомите не 
прогресират бързо, по правило 
може да се ограничите само до 
тези мерки;

Ако в течение на 10 – 30 минути се 
появят нови симптоми на отра-
вяне и прогресират старите е не-
обходимо:

•	 да се инжектира на пострадалия 30 
– 90 мг метилпреднизолон, 25 – 50 
mg супрастин (или алергозан, ди-
медрол, антиалерзин, в аналогич-
ни дози). При поява на силни бол-
ки дайте аналгин или парацетамол;

•	 поставете венозна капкова систе-
ма с глюкоза или физиологичен 
разтвор (най – добре Хартманов 
разтвор) (тази операция следва да 
се извърши от лице с медицинска 
подготовка) и подгответе съответ-
ния противозмийски серум за въ-
веждане;

•	 при поява на симптоми на свръх-
чувствителност и анафилактичен 
шок (рязко падане на кръвното на-
лягане, оток на лигавицата на уста-
та, нарушено дишане, болки в ко-
рема, повръщане) е необходимо да 

поставите главата на пострадалия 
ниско отстрани. Инжектирайте 0,5 
– 1 ml адреналин, подкожно (ако е 
възможно венозно). Усилете венти-
лацията в помещението.

Л Е Ч Е Н И Е

Интоксикацията (отравянето) след 
ухапване на отровна змия предиз-
виква 10 – 12 клинични симптома, 
които могат да се проявяват по ня-
колко заедно, внезапно или посте-
пенно да следват един след друг. 
Лекуващият лекар трябва да ги 
диагностира с помощта на клинич-
ни и лабораторни методи и да има 
възможност да извършва поддър-
жаща терапия.

Типични клинични симптоми 
при отравяне със змийска 

отрова :
1. преразпределение на елементите 

на циркулиращата кръв;
2. хиповолемия (намаляване коли-

чеството на циркулиращата кръв) 
и понижаване на кръвното наля-
гане;

3. загуба на плазмени белтъци;
4. разрушаване на тромбоцитите 

(кръвни плочки);
5. изменения в количеството и ка-

чеството на еритроцитите (черве-
ните кръвни клетки), вкл. хемоли-
за;

6. нарушения в стените на кръвонос-
ните съдове;

7. некроза на тъканта;
8. оток на белите дробове;
9. нарушения на сърдечната дей-
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ност;
10. неврологични нарушения.

Засега няма химически, физически и 
хирургически средства, които непо-
средствено да оказват влияние върху 
измененията, предизвикани от змий-
ската отрова в организма освен проти-
возмийски серум.
Поради това отсъствието на съответ-
ния противозмийски серум, при ухап-
ване от всяка опасна отровна змия, по-
ставя лекуващия лекар в сложно поло-
жения.

Мястото на ухапването следва да се 
обработи с антисептичен разтвор и да 
се покрие със стерилна марля. Да не се 
привързва. Ухапания крайник следва 
да се постави във функционално поло-
жение.
При ухапване по дланта или пръст на 
ръката, пръстите трябва да се сгънат 
под ъгъл близък до 90º в метафалан-
гиалните стави, а в междуфалангиал-
ните леко сгънати. При ухапване по 
крака, крайника се следва да се поста-
ви под ъгъл близък до 90º.мястото на 
ухапването трябва са бъде под равни-
щето на сърцето през първите 24 часа. 
Стегнатото бинтоване може да пре-
дизвика затруднено изхранване на тъ-
каните (исхемия).

Хиповолемичен шок
Така наречената хиповолемия (хипо-
волемичен шок) е свързан с намаля-
ване количеството на циркулиращата 
кръв. Това състояние винаги се съче-
тава с хипотония (понижени кръвно 
налягане). Този симптом е свързан с 

развитието на голям оток след ухапва-
нето и е следствие от задържането на 
в голямо количество течности в самия 
оток. 
Такъв шок се наблюдава 6 – 12 часа 
след ухапването. Обаче при бързо раз-
виващ се оток хиповолемичен шок 
може да настъпи за 1 – 2 часа. Напри-
мер: увеличението на бедрото с 2 сан-
тиметра може да е следствие от задър-
жането на почти от половината от теч-
ностите на циркулиращия кръв.
Обикновено това е основната причина 
за ранната смърт при едри Отровници 
и Кроталидни змии. При ухапвания от 
пепелянки и усойници се проявява в 
по – малка степен, но все пак е един 
основните симптоми, при средни и 
тежки отравяния, в следствие от ухап-
вания на тези два вида.
Развитието на коронарна недостатъч-
ност при хиповолемичен шок води 
до смърт при отсъствие на бързи те-
рапевтични мерки. При ухапвания 
от пепелянка и усойница най – често 
не се налага интубиране на пострада-
лия и подаване на кислород. Добре е, 
обаче, да се провери рН на кръвта и 
при рН под 7,35 пациента се намира 
в състояние на респираторна ацидо-
за. Основна мярка е да се постави ве-
нозна система – при хиповолемичен 
шок албумина (5%) е за предпочитане 
пред 5% глюкоза или 0,9% NaCl. Ако 
липсват възможности за вливане на 
албумин, може да се вливат другите 
разтвори или Хартманов разтвор. Ако 
налягането в белодробната артерия е 
по – ниско от 11 torr или в централната 
вена е по – ниско от 9 torr (12 см Hg), 
разтворът следва да се влива със ско-
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рост 20 ml/min в продължение на 10 
мин. бързото повишаване на наляга-
нето в белодробната артерия или цен-
тралната вена може дa способства за 
развитието на оток на белите дробове, 
затова е добре да се въвеждат препара-
ти изопреналин изопренол хидрохло-
рид). Ако въвеждането на течности не 
дава достатъчно бърз ефект може да се 
използват малки дози адреналин или 
изопреналин.
Използването на кортикостероиди 
(метилпреднизолон, хидрокортизон) 
при хиповолемичен шок е дискуси-
онен въпрос. Тези препарати нямат 
вазоконстрикторно действие и не сви-
ват кръвоносните съдове на перифе-
рията. Кортикостероидите на снемат 
действието на змийската отрова върху 
организма. Единствената им роля при 
шоково състояние е да увеличават ми-
нутния обем на сърцето. Почти всич-
ки терапевти работели върху лечение-
то на тежки отравяния, причинени 
от опасни змии, дават положителна 
оценка на тези препарати. При ухап-
вания в лабораторията ние използва-
ме метилпреднизолон като незабавна 
мярка на първа помощ и по всяка ве-
роятност употребата им при стацио-
нарно болнично лечение е оправдана.
Всички гореспоменати мерки при хи-
поволемичен шок са слабо ефектив-
ни или дават краткотраен ефект без 
въвеждане на противозмийски серум. 
Серумът трябва да бъде въвеждан не-
забавно при всички случаи на хипово-
лемичен шок, тъй като само симпто-
матичните лечебни мерки не могат да 

дадат стабилен ефект.
Противозмийският серум обаче не 
влияе върху физиологичните процеси 
в организма и въвеждането му трябва 
да се съчетава със симптоматично ле-
чение.

Други симптоми
Развитие на хемолиза (разрушава-
не на червени кръвни клетки) – не се 
наблюдава при повечето ухапвания от 
усойници и пепелянки, но е полезно 
отчитането на хематокрита (съотно-
шението между обемите на кръвната 
плазма и кръвните клетки, нормал-
ното съотношение е 60:40 или 55:45). 
Полезни са също така и изследвания 
за протеинурия и хемоглобинурия.
Неврологични нарушения като: пто-
зис парези по крайниците и болки в 
междуребрените мускули при вдиш-
ване и издишване се наблюдават ряд-
ко, въпреки че, в отровата и на усой-
ницата, и на пепелянката се съдържат 
невротоксични компоненти. Действи-
ето на тези невротоксини, се проявява 
слабо на фона на другите симптоми на 
отравянето.
Некрози на тъканите в областта на 
ухапването, при пепелянки и усойни-
ци, се наблюдава сравнително рядко, 
най – често като следствие от непра-
вилни хирургически действия.

Като правило гореописаните симп-
томи бързо отшумяват при правилна 
антитоксична терапия (серотерапия) 
и подходящо симптоматично лечение.
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Л Е Ч Е Н И Е   С   П Р О Т И В О З 
М И Й С К И   С Е Р У М
( С Е Р О Т Е Р А П И Я )

Методиката за получаване на проти-
возмийски серум е създадена в края на 
19 век (около 1895 г.) от доктор А. Кал-
мет в Пастьоровия институт. В наши 
дни много институти използват съвре-
менни модификации на разработена-
та от Калмет методика. Противозмий-
ският серум се получава предимно от 
коне, както е в България в момента, 
(по – рядко от кози или овце) които се 
имунизират постепенно с нарастващи 
дози отрова. Получените антитела ос-
тават в кръвния серум и се пречистват 
чрез хроматографски методи. През 
последните десетилетия противоз-
мийските серуми не съдържат пречис-
тени антитела, а само части антитела, 
така наречените Fab – фрагменти 
(fragment antigen binding-фрагмент 
който се свързва с антигена). Fab 
– фрагментите са получават при хи-
дролиза (разделяне) на пречистените 
антитела с фрагмента пепсин.Така се 
получават (Fab)2 фрагменти-два Fab 
фрагмента свързани с дисулфидна 
връзка. По този начин се постигат по – 
високи антитоксични концентрации и 
се намалява вероятността за алергич-
ни реакции при употреба на противоз-
мийски серум.

Противозмийските серуми биват мо-
новалентни, предназначени за лече-
ние на ухапване от един вид змия, или 
поливалентни, предназначени за ле-
чение на ухапвания от няколко вида 

змии (които понякога са от различни 
семейства), характерни за даден ра-
йон.

В България серум се получава чрез хи-
перимунизация с отрова на пепелянка. 
Поради изразената си параспецефич-
на активност този серум обезврежда 
както отровата на пепелянката, така и 
тази на усойницата.

Антитоксична активност на 
противозмийския серум
Под антитоксичност на противозмий-
ския серум се разбира неговата спо-
собност да обезврежда змийски отро-
ви. Тези субстанции са биопродукти, 

Противозмийски серум на Бул–Био 
НЦЗПБ има активност срещу отровата 

на усойницата и пепелянката
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при които различните партиди имат 
различна антитоксична активност, 
като някои са с по – висока активност, 
други с по – ниска. Затова при тях се 
определят минимални антитоксични 
нива, под които антитоксичната ак-
тивност на серума не трябва да пада.
Според изискванията на Европейска-
та фармакопея противозмийските се-
руми, в Европейския съюз, трябва да 
имат следните минимални нива: 1 ml 
серум трябва да обезврежда не по – 
малко от:
100 LD50 Vipera ammodytes (пепелян-
ка);
100 LD50 Vipera aspis (каменарка);
50 LD50 Vipera berus (усойница);
50 LD50 Vipera ursinii (остромуцунес-
та усойница).
При такава активност 5 ml серум (1 ам-
пула) ще обезврежда около 1,5 mg суха 
отрова от Усойница, около 3 – 4 mg от-
рова от Южна пепелянка и около 6 – 7 
mg от Обикновена пепелянка. Това са 
приблизителни, но ориентировъчни 
стойности за активността на една ам-
пула противозмийски серум (5 ml).
Българските противозмийски серуми 
се стандартизират към 100 АЕ (анти-
токсични единици) в една доза около 
5 ml, по методиката разработена от 
проф. д-р Р. Манахилов, като актив-
ността им е почти идентична с тази на 
европейските.
Някои партиди серуми имат по – ви-
сока антитоксична активност от стан-
дартизираните, но те обикновено се 
смесват с партиди с по – слаба актив-
ност, за да може всички количества 
пуснати на пазара да покриват необ-
ходимите минимални антитоксични 

стойности.
Ако се изхожда от минималните необ-
ходими антитоксични нива, може да се 
изчислят нужните приблизителни ко-
личества за ефективно обезвреждане 
на отровата при съответно по – леки, 
средни и тежки ухапвания (отравяне).
Не винаги е лесно да се определи какво 
количество отрова отделя една змия 
при ухапване. Това зависи от вида, 
размерите, до каква степен влечугото 
се чувства застрашено и други. Пове-
чето автори изследващи този проблем 
определят, че отровните змии отделят 
от 1/10 до 1/7 от отровата, която се на-
мира в отровните жлези. Като знаем, 
че при отделяне на отрова чрез елек-
тростимулация, змиите отделят около 
80% от запасите си. На тази база може 
да се определи приблизителният по-
тенциал на отровните жлези, при от-
делните екземпляри усойници и пе-
пелянки. От потенциала на отровните 
жлези, може да се прогнозира количе-
ството отрова при ухапване – разбира 
се, твърде приблизително.

При усойницата, чрез електростиму-
лация, се получават 7 – 12 mg отрова 
(суха маса). При тези възможности 
възрастните усойници биха били в 
състояние да отделят 1 – 3,5 mg при 
ухапване (суха маса). За неутрализи-
рането на такова количество отрова 
биха били необходими 1 – 2 ампули 
(дози) серум, респективно 5 – 10 ml 
серум, покриващ изискванията за ми-
нимална антитоксична активност на 
Европейската фармакопея.
При пепелянките потенциала на от-
ровните жлези е много по – голям 
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(около 10 пъти). През 90’те години на 
миналия век, съответно в по – добрите 
змиеферми, чрез мануален масаж се 
постигаше около 30 mg средно. В Ла-
бораторията по Херпетология отделни 
групи опитни животни достигаха сре-
ден добив до около 50 mg, чрез елек-
тростимулация. При такъв потенциал 
на отровните жлези може да смятаме, 
че средно големите пепелянки могат 
да отделят средно приблизително 8 
– 9 mg отрова (суха маса). За инакти-
вирането на такова количество отрова 
биха били необходими около 10 – 15 
ml серум (т.е. около 2,5 – 3 ампули), 
при южна пепелянка. При обикнове-
на пепелянка, за неутрализирането на 
същото количество отрова ще са необ-
ходими 1,5 – 2 дози (7,5 – 10 ml серум), 
поради по- ниската токсичност на от-
ровата.
Тези данни се определят въз основа 
на средна групова продуктивност от 
пепелянки, отглеждани при лабора-
торни условия. При ухапване, обаче, 
биха се проявявали индивидуалните 
особености на отделните екземпляри, 
а не средни показатели за цяла опитна 
група змии. От индивидуалните проби 
получавани в Лабораторията по Хер-
петология и в терариума на Тракийско 
Херпетологично Дружество знаем, че 
от отделни едри пепелянки (най – чес-
то мъжки индивиди), могат да се по-
лучат много по – големи количества 
отрова 70 – 80 mg отрова (суха маса). 
Такива екземпляри спокойно могат 
да отделят 12 – 14 mg суха отрова, при 
ухапване. За инактивирането на по-
добни количества отрова ще са необ-
ходими 5 – 6 дози ( около 25 – 30 ml) 

за отровата на Южната пепелянка и 2 
– 3 дози (около. 10 – 15 ml) за отровата 
на Обикновената пепелянка.

Максималното количество отрова, по-
лучавано в България, е 130 mg и е от 
мъжки екземпляр, намерен в Югоза-
падна България. Такива едри мъжки 
пепелянки, които се срещат доста ряд-
ко, биха могли спокойно да инжекти-
рат при ухапване 21 – 23 mg отрова. За 
неутрализирането на подобно коли-
чество отрова ще са необходими 7 – 8 
ампули за Южна пепелянка и 3 – 4 ам-
пули за Обикновена пепелянка.
Тези изчисления са твърде приблизи-
телни, но все пак биха могли да ори-
ентират за необходимите количества 
серум с минимална, стандартна ак-
тивност за обезвреждане на змийска-
та отрова попаднала в организма, след 
леки, средни и тежки ухапвания.

Трябва да се има в предвид, че титра-
цията на противозмийския серум, с 
която се измерва неговата активност, 
по – голяма част от опита се извърш-
ва in vitro. Реакцията антиген – ан-
титяло се преминава в термостат при 
37ºС в няколко милилитра буфериран 
физиологичен разтвор. При реални 
условия където змийската отрова (ан-
тигените) и противозмийския серум 
(антителата) са разредени в няколко 
литра телесни течности реалната ан-
титоксична активност е относително 
по – малка.

Тест за поносимост към проти-
возмийски серум
Противозмийския серум представля-
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ва пречистени антитела (съвременни-
те серуми се състоят от фрагменти на 
антитела – Fab – фрагменти) от кон-
ски кръвен серум.
Поносимостта към кръвния конски се-
рум се определя най – често чрез ин-
тракожна (подкожна) и по – рядко ин-
траконунктивна проба. Най – добре е 
да се прочетат препоръките в инструк-
цията на съответния серум.
Интраконунктивните проби често да-
ват положителни резултати. При ин-
тракожна (подкожна) проба много 
пациенти, които преди това са имали 
множество алергични реакции към 
различни антигени дават отрицате-
лен резултат. Повечето от тези паци-
енти получават анафилактичен шок 
дори при въвеждане на 1% от налич-
ната доза на серума. Късни алергични 
реакции, като серумна болест, въобще 
не могат да бъдат открити чрез теста 
за хиперинтензивност.
Най – чести 1:100 или 1:10 разтвор на 
серум се въвеждат интракожно дока-
то се образува подутина с диаметър 
около 2 mm, най – често на ръката, на 
която не се поставя венозна система. 
Теста се проверява след 15 мин. Ако 
няма зачервяване и подутината не се 
е увеличила с 1 сантиметър, пробата се 
счита за отрицателна. Ако резултатите 
са съмнителни теста се проверява след 
още 15 мин.
Положителния тест не се явява абсо-
лютно противопоказание за използ-
ването на противозмийски серум. При 
ефективно ухапване на опасна отровна 
змия, където има реална опасност за 
живота на пострадалия, серума следва 
да се въвежда независимо от чувстви-

телността към него. Това трябва да се 
направи след предприемането на съ-
ответните противошокови мерки.

Въвеждане на серума
Най – добрия начин за въвеждането 
на серума е венозно чрез система, раз-
редена с 5% разтвор на глюкоза или 
Хартманов разтвор за 30 – 60 минути.
Серумът може и да се инжектира ве-
нозно със скорост 5 ml/min. При този 
начин на въвеждане симптомите на 
свръхчувствителност най – често се 
развиват до 10 – 15 минути след инже-
ктирането на противоотровата.
Противозмийският серум също така 
може да се инжектира мускулно под 
формата на няколко дълбоки инжек-
ции във фронталната (предната) или 
латералната (страничната) повърхно-
сти на бедрото или в големите муску-
ли на ръката. Този начин, по метода на 
Безредка (поставяне на няколко раз-
редени с физиологичен разтвор части 
от една доза (ампула), през определен 
интервал от време) се предпочита от 
лекарите в България. При сериозно 
отравяне той не осигурява бърза анти-
токсична терапия и забавя обезвреж-
дането на проникналата в организма 
отрова. Дори в страни от Западна, 
Централна и Северна Европа, които се 
обитават от по – малко опасни видове 
отровни змии, сравнени с България, 
се препоръчва въвеждането на проти-
возмийския серум в разреден вид чрез 
венозна система. Този метод е приет в 
целия свят и без съмнение осигурява 
най – добри възможности за антиток-
сична терапия.
Понякога 1/3 от серума (разреден с 
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физиологичен разтвор) може да се ин-
жектира в мястото на ухапването. Ня-
кои лекари се отнасят скептично към 
такъв способ на въвеждане, защото 
може да създаде условия за нарушава-
не в съсирването на кръвта и развитие 
на некрози. Това може би е валидно 
при ухапвания от змии, чиито отрови 
силно въздействат върху съсирването 
на кръвта.
При ухапвания от двата подвида пе-
пелянки, съответно южния Vipera 
ammodytes montandoni и номинатния 
Vipera ammodytes ammodytes, сме 
прилагали въвеждане на разреден с 
физиологичен разтвор серум в места-
та на ухапванията и това води до по-
ложителни резултати. Не се наблюда-
ват хеморагични огнища или некрози. 
Това може би се дължи на факта, че 
отровата на двата подвида пепелянки 
слабо влияе на кръвосъсирването. Със 
сигурност подобен начин може да се 
използва и при ухапвания на усойни-
ца (Vipera berus).
Преди въвеждането на серума по този 
начин е необходимо да се приемат ан-
тихистаминови средства: кортикосте-
роиди и адреналин.
Подобно въвежда на серума макар 
и да има известна ефективност, по – 
скоро е от експериментален характер 
и няма да е от голяма полза при тежки 
отравяне, защото по този начин не е 
възможно да се въвеждат по – големи 
количества отрова проникнала в орга-
низма.

Въвеждане на серум при пациен-
ти алергични към конски серум 
(при положителна интракож-

на проба)
В тези случаи където необходимо вли-
ването на големи количества серум за 
кратко време методът на Безредка е 
неприложим.
Физиологичните показатели се кон-
тролират като при шок.
Във вената на едната ръка се поставя 
система с 1000 ml 5% разтвор на глю-
коза с разтворен 1ml адреналин. Ме-
тода за поставяне на противозмийски 
серум при свръхчувствителни хора е 
разработен от американските медици 
W.Wingert и J.Wainschel през 1975 г.
Във вената на другата ръка се поставя 
система с 5% албумин, съдържащ 1 – 2 
ампули серум. Около 3 мин преди въ-
веждането на серума в същата се вкар-
ват 50 – 70 мг димедрол (или алерго-
зан, антиалерзин).
Ако се появят симптоми на свръхчув-
ствителност системата се спира, въ-
веждат се 25 – 50 ml алергозан или 
антиалерзин. След това вливането на 
албумина със серума се подновява, но 
с по – бавна скорост.
При пациенти с положителна кожна 
проба често се развиват късни алер-
гични реакции (серумна болест) след 4 
– 7 дни (понякога до 24 дни). В такива 
случаи се предписват антихистамино-
ви препарати (алергозан, супрастин, 
фенкарол и метилпреднизолон 50 мг 
4 пъти дневно).

Дози (количества) серум
Противозмийският серум е единстве-
ния специфичен антидот срещу отра-
вяне със змийска отрова, след ухапва-
не, но дори и този антидот не следва 
да се използва във всички случаи.
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Серум не трябва да се ползва при 
„сухи” ухапвания и при минимални 
леки отравяния.
Абсолютни противопоказания за 
прилагане на противозмийски серум 
няма.
При средни и тежки ухапвания, по – 
често от пепелянки и по – рядко от 
усойници, серумът следва да се въвеж-
да в максимално ранни срокове, защо-
то това снижава тежестта на отравяне-
то.
Според повечето клинични данни се-
румът може да бъде ефективен до две 
денонощия след ухапването. При мор-
ските змии и отровните смоци след по-
вече от няколко дни след ухапването, 
при Пясъчните отровници (род Echis) 
до 10 дни след ухапването.
При въвеждането на серум трябва да 
се има предвид неговите антитоксич-
ни свойства (антитоксична активност) 
и симптомите на отравянето.

Леко ухапване с минимално 
отравяне

ако за 30 – 60 мин. отока не се раз-
пространява по пострадалия крайник, 
например обхваща само пръста или 
малка част от китката, няма затруд-
нение в дишането, болезнени подути-
ни, гадене или повръщане, симптоми 
на парастезия (свръхчувствителност) 
около устата или други участъци по 
кожата, хипотония (падане на кръв-
ното налягане), както и изменения на 
лабораторните показатели – серум не 
се въвежда.
Отравянето се квалифицира като ми-
нимално, но наблюдението продължа-

ва 4 часа. Раната се промива и ухапа-
ния крайник може да се фиксира във 
функционално положение. Контрола 
на лабораторните показатели следва 
да продължи 24 часа.

Средно и тежко отравяне

ако в рамките на 30 – 60 минути отока 
прогресира, заема цялата китка или 
достигне до лакътя, наблюдават се ня-
кои от симптомите на общо отравяне 
(болезнени подутини, затруднение в 
дишането, понижено кръвно наляга-
не, гадене и повръщане и други), се 
провежда тест за поносимост. При от-
рицателна проба серума се въвежда.
1 – 2 ампули се разреждат в банка 500 
ml 5% разтвор на глюкоза и чрез ве-
нозна система се въвеждат за 1 час.
Ако не се наблюдават последващи 
симптоми на отравянето, 1 – 2 ампули 
се разреждат в същото съотношения 
и се въвеждат за час. При по – тежко 
отравяне отока се разпространява ши-
роко (напр. над лакътя), появяват се 
гадене, повръщане, падане на кръвно-
то налягане. С първата банка глюкоза 
се поставят 2 – 3 ампули и по време на 
вливането може да се добави още една 
ампула. С втората банка се вливат още 
3 – 4 дози. При много тежко отравя-
не се въвеждат 3 – 4 ампули с първата 
банка, а с втората 4 – 5 ампули.
Според повечето медици работили 
върху лечението на ухапвания от от-
ровни змии от пречистените проти-
возмийски серуми, могат да бъдат въ-
ведени до 40 дози, но рядко са нужни 
повече от 10.
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Трябва ли при ухапаните от от-
ровни змии деца да въвеждат 
различни количества серум?
Не дозите са едни и същи. Определено 
количество серум( в зависимост от ан-
титоксичната си активност) обезвреж-
да определено количество отрова. 
Няма логика да мислим че отровната 
змия  ще инжектира по-малко отро-
ва при ухапване на дете в сравнение 
с ухапване на възрастен. .Змиите не 
правят точна оценка. на застрашава-
щите ги обекти и количеството отрова 
отделена при ухапване зависи от мно-
го фактори но не и от точната големи-
на на  човека, който имал нещастието 
да е на критично разстояние в непод-
ходящия момент.
Ако се въведе недостатъчно количе-
ство серум значителна част отровата  
няма да бъде обезвредена и ако остане 
без да бъде инактивирана  тя ще инак-
тивира  пострадалия,особено ако той е 
малко дете.

При всички пациенти които се лекуват 
с противозмийски серум, за втори път 
или са работили със суха змийска от-
рова, е препоръчително да се постави 
и втора система с адреналин (0,1% раз-
твор 1 ml), разтворен в 1000 ml 5%раз-
твор на глюкоза. Подкожно може да 
се постави ефортил. Необходимо е да 
има алергозан или антиалерзин (ам-
пули) за лечение на евентуален ана-
филактичен шок.

снимки: Марко Иванов, Краси-
мир Христов
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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Защо ни впечатляват?

Малко животни вълнуват човеш-
кото въображение, така както  

мечките го правят. Мечките стоят из-
правени на два крака, очите им са от-
пред на главата, ходят на цялото си 
стъпало, хващат нещата с пръстите на 
крайниците си, люлеят и прегръщат 
малките си на ръце, както ние го пра-

вим, хранят се с каквото ние се хра-
ним. Тези подобия са забелязани още 
в ранна човешка история и затова не 
е чудно, че мечките ни вълнуват така 
силно. Повечето култури имат или са 
имали ритуали, асоциирани с мечки-
те. Мечките или техни части са имали 
специална магическа и медицинска 
сила. Тези сили не идват само от меча-

БИОЛОГИЯ

МЕЧКИТЕ
 
  Автори:

Димитра Лефтерова
д-р.Чавдар Черников
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та сила или хитрост, въпреки че скан-
динавците казват, че мечките имат „ 
силата на десет мъже и хитростта на 
дванадесет”, по-скоро тази магическа 
сила идва от възможността да бъдат 
между живота и смъртта. През зимата 
те се отправят в своите бърлоги и из-
падат в зимен сън, продължаващ ня-
колко месеца до пролетта, когато се 
появяват живи и здрави на открито. 
Разбираемо е мечките да са символ на 
цикъла на живота и смъртта и на въз-
кресението. Тяхната поява предвещава 
новия вегетативен период – пролетта. 

Освен това женските отиват в бърло-
гата си за зимен сън видимо сами, а се 
появават с малки мечета през проле-
тта. Това в редица култури е символ 
на непорочното зачатие. Много градо-
ве, географски местности, семейства, 
както и символи на властта  -  монети, 
марки и административни книжа, са 
кръстени или имат знак на  мечки. В 
съвремието ни от  една страна мечки-
те са символ на дивата природа, а от 
друга символ на нарушителя на спо-
койствието на фермери и животновъ-
ди, символ на опасност и дори смърт. 
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През последните столетия мечките са 
подложени на преследване и убива-
не от човека, дори това е било прави-
телствено стимулирано. Акт довел до 
силно застрашаване на съществуване-
то на този вид. Мечките гушкат своите 
малки мечета , а нашите малки деца 
гушкат пухкави мечета за лека нощ. 
Въпреки това мечките изглеждат диви 
и опасни и много хора се страхуват да 
се разхождат в гора, където живеят ис-
тински мечки.

За изчезването на видовете

Кватернерът (на латински Quartarius), 
известен още като четвъртъчен пери-
од, е геоложки период, започнал пре-
ди 2.588 ± 0.005 млн. години, който 
продължава до днес. Дели се на плио-
цен, плейстоцен и холоцен.  През този 
период са станали над 20 ледникови  
-  междуледникови цикли. Кватернер-
нерните климатични промени са ока-
зали голямо влияние върху биораз-
нообразието на земята, основано на 
промените на глобалната температура 
и нивото на океана, което е променяло 
хабитатите и екологичните ниши. На-
пример през Плейстоцена /геоложка 
епоха, започнала преди 1,806 мили-
она години и завършила преди 11,500 
години/ температурната флуктуация с 
повече от 15 С е ставала в течение на 
няколко деситилетия, в резултат тем-
пературата в глациалния максимум 
е била с 21 С по-ниска от сегашната. 
Тези температурни промени са оказ-
вали влияние  на нивото на океаните 
и моретата, тъй като голяма част от 
водата е влизала в състава на ледни-

ците и големите полярни шапки. Фор-
мирането на огромни ледници, като 
тези на Лорентидите и Кордилерите в 
Северна Америка, Фено - Скандинав-
ските и Алпийските в Европа, по вре-
ме на глациалния максимум, води до 
спадане на морското равнище с 120 м 
под сегашното ниво. Това спадане на 
морското равнище и довело до форми-
ране на междуконтинентални мостове 
или връзки между територии, които в 
период на затопляне са отделени едно 
от друго с вода. Такива са Беринговия 
мост, свързващ Евразия и Северна 
Америка, моста, свързващ Британски-
те острови и южния край на Скан-
динавия с Европейския континент, 
позволили на редица видове да се раз-
селят на нови територии. В отговор на 
тези глобални климатични промени, 
много видове са принудени да търсят 
подходящия за тях хабитат, в резултат 
през отделните цикли, популациите са 
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Филогеографските изследвания на 
основа на митохондриална ДНК да-
ват възможност да се опише начина 
на разпространение на видовете по 
време на глациалните цикли. На схе-
мата е показано филогеографското 
разпространение на кафявата мечка 
след последния глациален максимум. 
По време на заледяването се обособя-
ват три рефугиума – Иберийски, Ита-
ло-Балкански и  източен евразийски 
,който е с неуточнено местоположе-
ние. Иберийския и Итало-Балканския 
са били ситуирани съответно на Пири-
нейския / Иберийски/ , Апенински и 
Балканския полуострови. От тях при 

климатичното затопляне започва раз-
селването на вида в Европа и Азия на 
север, както е показано.

ЕВОЛЮЦИЯ на МЕЧКИТЕ 

Откъде са произлези мечките? Еволю-
цията на мечките, каквито ги знаем 
сега, започва преди около 38 млн го-
дини. Техен прародител е еволюирал 
в семейство малки бозайници Миаци-
ди (Miacidae). Мечките и канидите са 
произлезли от тези миациди. Семей-
ството на мечките се отделя от ми-
ацидите със своя предшественик най 
– стария род Ursavus, който имал го-
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лемина на овчарка. Мечките (Ursidae) 
формират отделно семейство в раз-
ред Хищници Carnivora. Семейство-
то се поделя на три подсемейства: на 
гиганската панда   Ailuropodinae, на 
очилатата мечка (Tremarctinae) и на 
същинските мечки (Ursinae). Послед-
ното подсемейство включва останали-
те 6 вида днес живеещи мечки, всич-
ки те имат подобни външни белези и 
сходен начин на живот. Най – стария 

намерен фосил на полярна мечка е да-
тиран отпреди 130  - 110 хил.год. Фо-
силите на полярната мечка показват, 
че преди 10 – 20 хил год кътните зъби 
на полярните мечки са вече значи-
телно променени и различни спрямо 
тези на кафявата мечка. Счита се, че 
полярната мечка се отделя и диверги-
ра от популацията на кафявата мечка 
по време на плейстоценските заледя-
вания. По последни изследвания това 

Фиг. 1. Филогения на сем Ursidae , получена на основа на секвениране на региони от 
мтДНК на съвременни и фосилни видове. Включено е дивергентното време в млн.год.
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Фиг.1 Времево разпространение на фосилни, изчезнали и съвременни видове мечки. 
Фосилните и изчезналите видове са означени с кръст. Вертикалния сив правоъгълник 
дава времето на масовата експанзия на видовете на границата на миоцен – плиоцен.
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вероятно е било преди около 600 хил 
год, а не както доскоро се е смятало, че 
обособяването на новия вид е станало 
преди около 130 хил год.

Първоначално се отделя гигинтската 
панда преди около 17,9 – 21,1  млн год. 
Следващата дивергенция е на подсем 
на очилатата мечка Tremarctinae, кое-
то включва и късомуцунестите мечки 
, вече изчезнали видове. Тази дивер-
генция  е настъпила преди около 12,4 
– 15,6 млн год. За останалите мечки 
дивергенцията е доста припокриваща 
се и единствено се откроява диверген-
циата на клона на кафявата мечка. В 
клона на кафявата мечка дивергенци-
ята между пещерната и кафява мечка 
е била преди около 2,4 – 3,1 млн годи-
ни.

Преглед на съвременните видо-
ве мечки. 

ГОЛЯМА ПАНДА, Бамбукова 
мечка, Giant panda,  Ailuropoda 
melanoleuca

Гиганската панда е вид мечка, живее-
ща в централната и южна част на за-
паден Китай. Разпространението на 
вида е ограничен за Сичуан, Саанци и 
Гансу китайски провинции, в планин-
ските гористи местности, където расте 
бамбук. Тялото е с характерна мечеш-
ка форма, къса опашка и оцветяване 
на козината в бяло и черно, типично 
за вида. Въпреки, че спадат към Хищ-
ниците, основното меню на тези меч-

ки е бамбука, макар че по изключение 
могат да се хранят и с плодове, коре-
ни, малки птички, гризачи и насеко-
ми. Във връзка с храненето с бамбук, 
пандата има редица развити приспо-
собления. Китна кост е удължена и 
действа като палец за захващане на 
бамбук, стомаха им е силно мускулест, 
в помощ на стриването на бамбука, 
зъбната система също е приспособе-
на за хранене с твърдите бамбукови 
пръчки. Именно зъбната система, че-
репни особености и начина на хране-
не са причина дълго време вида да се 
отнася към Енотови, заедно с малката 
панда.
Пандата един от най – известните и 
най-лесно отличимите видове в при-
родата, но и един от най-застрашени-
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те от антропогенната дейност. Вслед-
ствие на изсичането на горите, вида е 
ограничен в изключително малка те-
ритория и се счита за застрашен от из-
чезване вид съгласно червената книга 
на IUCN. Включен е в логото на WWF 
/ World Wildlife Fund/ като символ на 
природозащита. Китайците виждат в 
пандите символ на мира и затова по-
лагат изключителни усилия за тяхна 
защита и запазване на хабитатите.

Пандата живее поединично, като мар-
кира територията си със секрет, отде-
лен от мирисни жлези и драскайки 
маркери по дърветата. Мъжките голе-
ми панди имат почти двойно по-голям 
ареал от женските, като припокриват 
територията на няколко женски, на 

които държат правата за чифтосване. 
Тъй като бамбука няма висока храни-
телна стойност, голямата панда тряб-
ва да яде повече от 30 кг бамбукови 
листа, клонки и стъбла всеки ден, като 
това грубо съставлява 40% от телесно-
то им тегло. По тази причина пандите 
прекарват между 12 до 15 часа на ден 
в дъвчене на бамбук, което правят в 
седящо положение, захванали клон-
ките с предните си лапи. Въпреки че 
пандите имат вид да прекарват целия 
си ден в дъвчене на бамбук или спане, 
те са относително пъргави и могат до-
бре да се катерят по дарветата и дори 
и да плуват, ако се наложи. Хранят се 
с над 30 вида бамбук, като използват 
различни части от растението. Макар 
бамбука да съставлява 90% от меню-
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то, понякога могат да разнообразят и с 
треви, плодове, малки птици, гризачи.
Размножителния период е между 
март и май, когато женската показва 
на мъжкия , че е готова за чифтосване 
като започва да издава серия от ревове 
и звуци, за да го привлече. След пери-
ода на бременност , която продължа-
ва около 5 месеца, женската голяма 
панда ражда едно, рядко две малки 
в основата на кухо дърво или процеп 
в скалите. Малките на пандата са не-
развити, с големина около 15 см и те-
жат 100г, слепи и голи. Те започват да 
пълзят едва след 3 месеца. Дори и да 
роди две малки, майката се грижи за 
едно, което се захваща за козината и 
на гърба до шестия месец. Пандата от-
бива малките след около година, но те 
могат да продължат да са около нея до 
18 месечна възраст. Понякога малките 
могат да останат при майките си ня-
колко години, докато тя не забременее 
отново, когато са принудени да напус-

нат нейната територия и да установят 
своя.
Пандата е световно известна с оцве-
тената в бяло и черно козина, но има 
една популация в провинция Саан-
ци, която е в кафяво и бяло. Пандите 
комуникират помежду си със серия 
от звуци, като са разпознати около 
11 различни звуци. Гиганската панда 
пигмей A. Microta, сега изчезнал вид, 
също е бил разпространен за същия 
ареал, както и съвременната панда

Източници:
http://a-z-animals.com/animals/giant-
panda-bear/
h t t p : / / w w w . i u c n r e d l i s t . o r g /
details/712/0
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_
panda
http://worldwildlife.org/species/giant-
panda
http://www.bearlife.org/panda-bear.
html
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АЗИАТСКА ЧЕРНА МЕЧКА Asian 
black bear Ursus thibetanus

По старото име на азиатската черна 
мечка е Selenarctos thibetanus, което 
означава лунна мечка от Тибет. Фоси-
ли от този вид са намирани на терито-
рията на Европа, но сега видът е огра-
ничен само в Азия  - тясна ивица от 
югоизточен Иран на изток през Авга-
нистан и Пакистан, през Хималаите в 
Индия до Мианмар. С изключение на 
Малайзия, черни мечки се срещат във 
всички страни на Югоизточна Азия. 
Отделни популации живеят в южните 
части на Руския далечен изток , Корея,   
Япония – острови Хоншу и Шикоку, 
Тайланд и Хайнан. Предпочитаемия 
хабитат е листопадни гори, на височи-

на до 3 500 м.
Азиатската черна мечка прилича на 
външен вид на кафявата мечка, но из-
глежда малко по – слаба и с по- еле-
гантен силует. Черепа е относител-
но малък, но масивен. Въпреки, че 
се храни предимно с вегетарианска 
храна, челюстите не са видоизменени 
така, както на пандата. Черната ази-
атска мечка, за разлика от полярна-
та, има по – добре развита горна част 
на тялото, във връзка с катеренето по 
дърветата. В сравнение с кафявата и 
американската мечка, краката са по-
слаби и къси. Козината е черна /ряд-
ко кафява/ , с ясно видим V – образно 
бяло петно, оприличавано на лунен 
полумесец. Около врата имат яка от 
по – дълга козина.Имат много добре 
развито обоняние, но зрението и слу-
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ха са  слаби.
Като останалите видове мечки и ази-
атската черна мечка живее поединич-
но и се събира с други единствено за 
размножаване или когато се съревно-
вава за желани територии. Въпреки 
по-малките си нокти, тези мечки са 
добри катерачи  и прекарват по-голя-
ма част на дървета, където си правят 
груби «гнезда» от пречупени клони, 
берат плодове и ловят малки живот-
ни. В по-студеното време в по-север-
ните региони, азиатските черни меч-
ки също изпадат в зимен сън и също 
есента се хранят със жълъди, орехи и 
други ядки, даващи повече мазнини, 
с цел да се оформи запасен подкожен 
слой за зимния сън.  Изпадат в зимен 
сън от ноември до април, а  в някой 
части на Русия от октомври до май.
Навършват полова зрялост около 4 – 
5 година и се чифтосват през топлите 
летни месеци юни – юли. След пери-
од на бременност дълаг от 6 до 8 ме-
сеца, през март април се раждат от 1 
до 4 малки / най-често 2/ в топлата и 
защитена бърлога, осигурена от жен-
ската. В зависимост от региона тези 
бърлоги могат да бъдат открити в бли-
зост до реки или скални цепнатини. 
Тези видове, живеещи в по-топлите 
региони, които не изпадат в зимен сън 
, също правят бърлоги, където да ро-
дят и отгледат малките си. Малките 
се раждат голи, слепи и безпомощни. 
Майките ги кърмят до 6 месеца и след 
това започват да се хранят с твърда 
храна. Въпреки това някой малки ос-
тават до майките си до 3 годишна въз-
раст. В плен Азиатската черна мечка 
живее до 30 години, в природата не са 

срещани по-възрастни от 25 години.
Въпреки, че са класифицирани като 
хищници, като всички мечки и ази-
атската черна е всеядна, хранейки се 
с растителна храна и малки животни.  
Прекарва по-  голяма част от времето 
си в хранене с ядки, семена, плодове, 
треви, листа, билки, малки насекоми 
– мравки и термити, рядко птички и 
грицачи,  като всички те съставляват 
основното и меню.
Азиатската черна мечка е известна и 
други свои популярни в Азия имена, 
като бялото петно на гърдите с фор-
мата на полумесец и дава името Лунна 
мечка. Тези мечки са активни основно 
през ноща, като през деня спят по дър-
вета в груби гнезда от клони или в го-
леми хралупи на кухи дървета, както 
и в скални процепи, излизайки навън 
през ноща. По последни изследвания 
в менюто им влизат повече от 160 ви-
дове плодове и ядки.
Има исторически данни , че човека е 
преследвал и убивал тези животни от 
повече от 3000 години насам, главно 
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Подвидове на Азиатската черна мечка

Subspecies име Разпространение Описание Разпространено 
име

Ursus thibetanus 
formosanus 
Swinhoe, 1864 

Тайван Липса на дебела козина 
около врата

Черна мечка 
формозан

Ursus thibetanus 
gedrosianus 
Blanford, 1877

Южен Балочистан /
Авганистан/

Малък подвид с 
относително къса, 
груба козина, често 
червеникаво-кафява, а не 
черна

Ursus thibetanus 
japonicus Schlegel, 
1857 

Япония – Хоншу , 
Шикоку. Изчезнала 
в Кюшу

Малък подвид, тежащ 
между 60 – 120 кг за 
възрастен мъжки и 40 
– 100 кг за възрастна 
женска. Дължината на 
тялото варира от 110 – 140 
см. Нямат плътната козина 
около врата, характерна 
за другите подвидове и 
има по-тъмен цвят на 
муцуната. 

Японска черна 
мечка

Ursus thibetanus 
laniger Pocock, 
1932

Хималаите - 
Кашмир и Сиким

Различава се от Тибетската 
мечка по своята дълга, 
плътна козина и по – 
малкото петно на гърдите 

Хималайска черна 
мечка

Ursus thibetanus 
mupinensis Heude, 
1901

Хималаите и 
Индокитай

Подобна на хималайската 
черна мечка, но с  по-бледа 
козина

Индокитайска 
черна мечка

Ursus thibetanus 
thibetanus Cuvier, 
1823

Асам, Непал, Бурма, 
Мергуи, Тайланд, 
Анам

Различава се от 
Хималайската по своята 
къса, тънка козина 

Тибетска черна 
мечка

Ursus thibetanus 
ussuricus Heude, 
1901

 

Южен Сибир, 
североизточен 
Китай и Корея

Най- големия подвид Черна мечка усури
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заради лапите и жлъчката, която из-
сушена се е използвала като лекарство 
в китайската медицина, като се е вяр-
вало, че има редица лечебни качества. 
Отглеждани са  в специални ферми за 
жлъчки в Китай и Виетнам. Тази ин-
дустрия е довела до драстично нама-
ляване на популациите и заедно със 
загуба на хабитата, вследствие на из-
сичането на горите водят до сегашното 
им състояние на застрашен от изчез-
ване вид.  Макар и рядко тези мечки 
са нападали фатално хора и това също 
е водело до тяхното изтребване. В Па-
кистан са отглеждани като домашни 
любимци за борба с кучета, наричана 
мечо хапане. Преди да бъдат пускани 

в битка, на мечките са вадени зъбите 
и ноктите и така те не са можели дори 
да се защитят срещу нападението на 
бултериерите.
Според  Червената книга на IUCN , 
тази мечка е застрашена от изчезва-
не. Само за последните 30 години, 
популациите са намалени с 49%. Спо-
ред последни данни в природата съ-
ществуват не повече от 50 000 мечки. 
Въпреки наложените забрани, про-
дължава тяхното избиване или разру-
шаване на хабитатите, мизерното им 
съществувание в мизерните ферми за 
жлъчка или за кучешкото мечо хапа-
не.

БИОЛОГИЯ
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АМЕРИКАНСКА ЧЕРНА МЕЧКА  
American black bear Ursus americanus

Американската черна мечка е най-
малката от трите вида мечки, обитава-
щи територията на Северна Америка. 
Тази мечка се среща само в Северна 
Америка, обитаваща различни горски 
хабитати. Тя е не само най-широко 
разпространения вид за Северна Аме-
рика, но и най- многобройния. Амери-
канската черна мечка е един от двата 
вида които, за разлика от останалите 
видове мечки, не са описани като за-
страшени или изчезващи от червената 
книга на IUCN. Определени са 16 по-
двида на този вид, които основно ва-
рират по големина и цвета на козина-
та.
Въпреки името си, цвета на козината 
на тези мечки варира от черен, тъм-

но червеникав или кафяв, с различни 
просветлени нюанси, в зависимост от 
района на местообитание.
Имат къса, гъста козина, в сравнение с 
кафявата мечка  по-малки очи, по-го-
леми уши, нямат гърбица на рамена-
та, по-къси крака и нокти, вследствие 
на което са по-добри катерачи и по-
подвижни. Имат много добро развито 
обоняние, слаби слух и зрение.
Въпреки, че сега видът е широко раз-
пространен в Северна Америка, в ми-
налото ареала му е обхващал целия 
континент, на всеки подходящ горски 
хабитат. Сега видът е ограничен от 
северна Канада, през западен и час-
ти от източен САЩ, надолу през се-
верно Мексико. Предпочитат топли и 
сухи обрасли с храсти гори в Мексико, 
влажни и блатисти гори юго източен 
САЩ, иглолистни гори в Канада, дори 
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и нискорастителната тундра на север. 
Черната мечка живее поединично, ак-
тивна нощем. Прекарва по-голямата 
част от времето си в търсене на расти-
телна храна, ядки, семена, които яде в 
голямо количество, с цел да натрупа 
подкожни мазнини за зимата. Кога-
то застудее и настъпи зимния период 
те се отправят в своята бърлога, цеп-
натина в скалите, кухо дърво, къде-
то прекарват в полусънно състояние. 
Въпреки,че това не е същински зимен 
сън, и въпреки, че температурата на 
тялото им се понижава, са способни да 
прекъснат дрямката си и да потърсят 
нещо за похапване. 
Мъжките и женските черни мечки се 
събират за кратко през пролетта, след 
което се разделят и започват активна 
подготовка за зимния период. След 7 
месечна бременност, женската ражда 
1 до 5 малки мечета. Това обикновен-
но става в края на зимата. Малките 
са слепи, голи и безпомощни и се за-
крепват  за майката, за  да се топлят. 
Мечетата остават близо до майките си 
до 2 годишна възраст, като се обучават 
в умения да преживяват сами. 
Въпреки, че са класифицирани като 
хищници, черните мечки имат пре-
димно вегетарианско меню. Адките, 
семената, коренищата, тревите, листа, 
клонки, съставляват над 80% от основ-
ното им меню, което слабо се разноо-
бразява с малки животни – насекоми, 
гризачи. Рядко са известни случай да 
преследват сърни или да ловят риба, 
главно в тези региони , където няма 
мечки гризли. Поради голямото си те-
гло, мечките прекарват живота си ос-
новно в хранене, за да съберат доста-

тъчно резерви за зимата.
Черните мечки като цяло нямат много 
врагове, поради големите си размери. 
Малките често стават жертва на лиси-
ци, хищни птици и дори други черни 
мечки. Въпреки ,че между човека и 
черните мечки са установени относи-
телно миролюбиви отношения, има 
случай на преследване от фермери, 
страхуващи се за животните , които 
отглеждат. Рядко има случай на нама-
ляване на популации, вследствие уни-
щожаване на хабитатите. Като цяло 
видът е свикнал да живее в близост до 
населени места и е дружелюбен. Из-
вестен е с това ,че може да влезе в дома 
или в колата, в търсене на храна. Чес-
ти са за националните паркове и не са 
малко случаите на вземане на храна от 
запасите на  къмпингуващите там.

БИОЛОГИЯ
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Подвидове Американска черна мечка
Sub-species 

Име
Разпространено 

име
Разпространение Описание

Ursus 
americanus 
altifrontalis

Олимпийска черна 
мечка

Северозападното крайбрежие 
на  Тихия океан от централна 
Британска Колумбия през северна 
Калифорния и прилежащата суша 
до върха на северно Айдахо, 
Британска Колумбия

Ursus 
americanus 
amblyceps

Новомексиканска 
черна мечка

Колорадо, Ню Мексико, западен 
Тексас, източната половина на 
Аризона и северно Мексико, 
югоизточна Юта

Ursus 
americanus 
americanus

Източна черна 
мечка

Източна Монтана до Атлантическия 
бряг, от Аляска на юг и изток през 
Канада до Атлантическия океан и 
южно до Тексас

За някой региони се смята, че 
популацията му се увеличава, един 
от най-големите подвидове, всички 
са с черна окраска на козината, 
Обикновен за Източна Канада и 
САЩ. Много рядко може да се 
видят индивиди с бяло петно на 
гърдите

Ursus 
americanus 
californiensis

Калифорнийска 
черна мечка

Планините на южна Калифорния, 
северно през Сентръл Вали до 
южнен Орегон

Ursus 
americanus 
carlottae

Хаида Гвайска 
черна мечка, 
Кралица Шарлота 
черна мечка

Острови Хаида Гвай / Кралица 
Шарлота и Аляска

Принципно по -  големи от своите 
континентални родственици, с 
голям череп и кътници, срещани 
само в черна окраска на козината

Ursus 
americanus 
cinnamomum

Канелена мечка Айдахо, западна Монтана и 
Уайоминг, източен Вашингтон и 
Орегон, североизточна 

Има кафява или червеникаво 
кафява козина, наподобяващ цвета 
на канелата

Ursus 
americanus 
emmonsii

Ледникова мечка Североизточна Аляска Отличава се по козината на 
хълбоците, която е сребристо сива 
със син блясък

Ursus 
americanus 
eremicus

Мексиканска черна 
мечка

Североизточно Мексико , застрашен 
вид 

Ursus 
americanus 
floridanus

Флоридска черна 
мечка

Флорида, южна Джорджия и 
Алабама

Има светло кафява нос и блестяща 
черна кожа,на гърдите бяло петно 
е обичайно, мъжкия тежи около 136 
кг
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Sub-species 
Име

Разпространено име Разпространение Описание

Ursus 
americanus 
hamiltoni

Нюфаунлендска 
черна мечка

Нюфаунленд По-голяма от своите 
континентални сродници,с 
размери вариращи от 90 до 270 
кг. Имат един от най-дългите 
периоди на зимен сън от всички 
северноамерикански мечки

Ursus 
americanus 
kermodei

Мечка Кермоде

Мечка дух

Централното крайбрежие на Британска 
Колумбия

Приблизително 10% от 
популацията на този подвид е 
с бяло или кремаво оцветена 
козина, дължащо се на 
рецесивни алели и затова 
се наричат мечки Дух или 
Кермоде. Останалите 90% са с 
нормална черна окраска

Ursus 
americanus 
luteolus

Луизианска черна 
мечка

Източен Тексас, Луизиана, южно 
Мисисипи

Има относително дълъг, слаб и 
плосък череп, пропорционално 
големи кътници

Ursus 
americanus 
machetes

Западномексиканска 
черна мечка

Северно – централно мексико

Ursus 
americanus 
perniger

Кенайска черна мечка Полуостров Кенай, Аляска

Ursus 
americanus 
pugnax

Далска черна мечка Остров Дал , Архипелаг Александър , 
Аляска

Ursus 
americanus 
vancouveri

Ванкувърска островна 
черна мечка

Остров Ванкувър , Британска Колумбия

БИОЛОГИЯ
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Какво прави бялата мечка бяла?
При подвида мечка Кермоде или меч-
ката дух Ursus americanus kermodei , 
приблизително 10% от популацията 
на този подвид е с бяло или кремаво 
оцветена козина. Учените са напра-
вили изследвания на ДНК от косми 
на бели и черни индивиди на този по-
двид, за да установят каква е причина-
та. Установяват една точкова мутация 
на 1 нуклеотидна двойка  в гена на  ме-
ланокортин 1 рецептора, който всъщ-
ност обуславя какъв цвят козина да се 
произвежда от клетките. Тази мутация 
променя белтъчната структура на ре-
цептора, което стопира производство-
то на  пигмента и оставя мечките бели.

Източници:
http://a-z-animals.com/animals/black-
bear/
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
American_black_bear
http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/black-bear/
http://www.arkive.org/american-black-
bear/ursus-americanus/
http://animaldiversity.ummz.umich.
edu/accounts/Ursus_americanus/
h t t p : / / w w w . i u c n r e d l i s t . o r g /
details/41687/0
http://news.sciencemag.org/2001/09/
what-makes-white-bear-white
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БЪРНЕСТА МЕЧКА 
Мечка ленивец,  Sloth bear Melursus 
ursinus

Тази неголяма мечка е уникална сред 
своите родственици, поради основ-
ното им меню насекоми – мравки, 
термити и др. Бърнестата мечка оби-
тава горските и тревисти райони на 
Индийския полуостров. Има дълга, 
пухеста козина, с удължени около ра-
мената участъци, оцветена в черно. 
Рядко се срещат в канелен, червени-
кав цвят на козината. Отпред на гър-
дите имат бяло или кремаво петно в U’ 
или Y’ форма. Характерна е източна-
та муцуна в по-блед цвят. Формата на 
муцуната, голите бърни и липсата на 
горни резци са адаптация за хранене 
с насекоми. Предните лапи са извити 
навътре и имат дълги, леко закривени 
нокти, предназначени за ровене и ко-
паене.

Живеят поединично, като маркират 
територията си, драскайки по дърве-
тата. Активни са и през деня и през 
ноща, с изключение на майките с мал-
ките, които се придържат към дневна 
активност. Времето за чифтосване е 
от юни до юли. След бременност, про-
дължаваща 6 – 7 месеца, се раждат 
обикновенно 2 малки. Майката стои 
до малките до третия им месец, когато 
те са малко по-големи и се движат на-
вън с нея, захванати за гърба и. Малки-
те остават при майка си често повече 
от 2,5 до 3 години, и затова женските 
раждат на интервали не по-малки от 3 
години. 
Бърнестите мечки са уникални със 
своето меню, в което влизат основ-
но насекоми – най – вече термити и 
мравки. Разриват с предните си дълги 
нокти термитника или мравуняка и 
завират дългата си муцуна вътре, като 
първо издухват пръста и праха, преди 
да започнат да засмукват мравките. 
Хранят се също и с мед, изтърпявайки 
ужилванията на пчелите, докато взе-
мат пчелните пити. Менюто си разно-
образяват и с яйца, мърша, растител-
ност и плодове.
Основните заплахи за този вид са за-
губата на местообитание и бракониер-
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ството. Местообитанията се разруша-
ват при изсичането на горите, заради 
насаждането на монокултурни план-
тации, селища на бежанци, строежи 
на селища, увеличаване на земедел-
ските земи, пътища. Бракониерството 
е главно от комерсиална гледна точ-
ка, мъжките репродуктивни органи се 
считат за афродизиак, костите, зъбите, 
ноктите се използват да пазят от зли 
духове, мечата мазнина се използва 
за лек от народната медицина. Мал-
ки мечки се пленяват за дресиране на 
„ танцуващи мечки” и това остава ос-
новна заплаха за някой популации. И 
звестни са отделни случаи на нападе-
ние на хора от мечки, довело до тях-
на смърт. Единствения естествен враг 
е тигъра Panthera tigris и леопарда P. 
Pardus. 

Бърнестата мечка е регистрирана  
в 174 защитени ареала в Индия, кои-
то включват 46 Национални парко-
ве и 128 Защитени зони. В червената 
книга на IUCN е включена като уяз-
вим вид.

Източници:

h t t p : / / k a l y a n v a r m a . n e t / p h o t o .
php?id=1340&tag=all
http://www.arkive.org/sloth-bear/melur-
sus-ursinus/image-G6342.html
h t t p : / / w w w . i u c n r e d l i s t . o r g / d e -
tails/13143/0
http://en.wikipedia.org/wiki/Sloth_bear
http://www.bearsoftheworld.net/sloth_
bears.asp
http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/sloth-bear/#close-mod-
al

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 100

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

Име Описание

Шри Ланска бърнеста 
мечка (Melursus ursinus 
inornatus) Pucheran, 1855 

Шри Ланка Шри Ланските бърнести мечки 
имат по  - къса козина, което ги 
прави по-малко пухкави. Имат 
и по-малки размери на тялото и 
зъбите. Срещат се и видове без 
бялото петно на гърдите. Поради 
мащабното изсичане на горите и 
превръщането на им в плантации 
за кафе и чай, популацията на 
бърнестата мечка в Шри ланка 
значително намалява . Сега 
са ограничени в северните и 
източните низини. 

Обикновенна 
бърнеста мечка 
(Melursus ursinus 
ursinus) (Shaw, 1791)

Индия, Непал, 
Батан и 
Бангладеш

В Индия са разпространени 
на отселни популации, 
предпочитаемо в горски 
хабитати. Не се срещат по висо-
ките планини на Химачал Пра-
деш, Джаму и Кашмир, както 
и в северозападните пустини 
на Раджастан и простроните 
полета на юг. Тази мечка сега е 
най-разпространената в Индия,  
срещайки се в Сивалиск / също 
в Пакистан/, ниските хълмове 
граничещи с  Хималаите, от 
Пинджаб до Арунчал. Изолирани 
са от популациите на Непал, зара-
ди обработваеми земи. Бърнести-
те мечки в Непал са ограничени 
главно в Терай, южна ивица гори 
и поляни, граничещи с Индия. 
Няколко изолирани популации 
се счита, че все още съществуват 
в Читагонг и Силхет, региони на 
източен Бангладеш.

БИОЛОГИЯ
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sloth_bear.jpg
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СЛЪНЧЕВА МЕЧКА  
Хималайска мечка, Медeна мечка , 
Sun bear  Helarctos malayanus

Известна също като медeна мечка, за-
ради любовта си към меда, слънчевата 
мечка е най-малката , най-малко по-
зната и най-рядката мечка. 
Слънчевата мечка е малка мечка, оби-
таваща гъстите тропични гори на Юго-
източна Азия. Тя е най-малката мечка 
в света и също така уникална с това, че  
е адаптирана за живот в джунглата и 
прекарва живота си основно по дърве-
тата. Известна е и като Малайска слън-
чева мечка, медена мечка, има редица 
отличителни белези, най – забележи-
телния е оранжевото U образно петно 
на гърдите, откъдето и е името на тази 
мечка. Това са редки и почти неуло-
вими животни и практически малко 
се знае за тях и начина им на живот, 
освен че драстично намаляват попула-
цията си , заради лова и разрушаване-

то на хабитатите.
Освен  най- малки, те са и с най-късата 
козина. Цвета и варира от черен, тъм-
но кафяв или сив, а петното на гърди-
те е бяло, жълто или оранжево, като 
формата му е различна – полумесец, 
кръг или неправилно по форма. Муцу-
ната е по-светла, къса, с къса козина и 
малки уши. Имат дълги закривени но-
кти, които им помагат да се катерят по 
дърветата и да разриват термитници. 
Един от най-отличителните белези е 
техния дълъг повече от 25 см език, с 
който лесно загребват ларви или мед.
Слънчевите мечки се срещат в някол-
ко азиатски страни, но поради човеш-
ката дейност, са ограничени в опреде-
лени хабитати. Срещат се на островите 
Борнео и Суматра, в горите на Малай-
зия, Тайланд, Камбоджа, Лаос и Виет-
нам, като има и няколко откъснати по-
пулации в южен Китай. Предпочитат 
нискоразположени дъждовни гори, 
където намират разнообразна храна и 
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успешно се прикриват от врагове. По-
ради обезлесяването тяхното разпрос-
транение е драстично намалено.
Основна част от живота си прекарват 
по дърветата, като дори спят в големи, 
груби гнезда, направени от пречупени 
обрасли клони. Катерят се сравнител-
но бързо с помощта на закривените си 
нокти. За разлика от повечето си срод-
ници, тези мечки са дневни животни и 
са активни през деня, който прекарват 
в търсене на храна, а си  почиват през 
нощта високо в техните гнезда на дър-
ветата.. Изключение правят само тези 
мечки, които са силно афектирани от 
човешката дейност и са принудени да 
бъдат активни през нощта. Живеят 
поединично и се събират само за да се 
чифтосват.
Подобно на други животни, живеещи 
в тропиците и слънчевите мечки са 
способни да се чифтосват и раждат це-
логодишно.Бременноста продължава 
от 3 до 8 месеца, варираща индиви-
дуално и от наличието на храна. Раж-
дат се до 3 малки , обикновенно едно 
в гнездо, което женската прави високо 
на някое дърво или в голяма кухина. 
Женската се грижи за малките и ги за-
щитава, учи ги на умения да оцеляват 
сами в джунглата, когато пораснат и 
станат самостоятелни. Малките оста-
ват при майка си до около 2 години, 
след което установяват самостоятелна 
територия. Женските сързяват на 3 го-
дини, а мъжките на 4 години. Продъл-
жителността на живота им е около 25 
години.
Слънчевата мечка има много разпрос-
транени имена едно от които е мечка  
- куче. 

Поради това, че обитава тропиците 
тази мечка не изпада в зимен сън. 
Менюто им включва основно плодо-
ве, семена, ядки, растения, насекоми 
– термити и мравки, яйца, мед, мал-
ки животни като птички и гризачи и 
то тогава, когато растителната храна 
е недостатъчна. Като другите видове 
мечки кътниците им са по – плоски, 
поради хранене не с месо, а  с расти-
телна храна. 
В природата основен техен враг е тигъ-
ра. Малките често биват нападани от 
змии, големи хищни птици.Най-голе-
мия техен враг остава човека с негова-
та дейност по обезлесяване, което води 
до загуба на хабитата им. Живеещите 
до земеделски насаждения с африкан-
ски маслени палми мечки  обичат да 
навлизат в плантациите и да ядат мла-
дите филизи, с което нанасят вреда на 
плантациите. Затова често мечките са 
преследвани от фермерите, които се 
страхуват за своите посеви. 
Преди години тези мечки са били 
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обект на лов от хората, главно заради 
части на тялото и най-вече жлъчката, 
използвани от местната медицина. 
Поради малкия им размер и хрисимия 
характер тези мечки са били улавяни 
и продаване като атрактивни домаш-
ни любимци в различни части на све-
та.
Сега Слънчевата мечка е включена в 
Червената книга на IUCN като уязвим 
вид. Смята се , че популацията на тези 
мечки е намаляла с повече от 30% през 
последните няколко десетилетия. По 
последни данни, макар да се считат за 
не особено точни , в природата живе-
ят не повече то 1000 индивида. С цел 
тяхното опазване, правителството е 
забранило нелегалната сеч, отстрела и 
бракониерството в районите където се 
знае , че съществуват.

Източници:

http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/sun-bear/#close-
modal
http://www.bearsoftheworld.net/sun_
bears.asp
http://a-z-animals.com/animals/sun-
bear/
http://www.arkive.org/malayan-sun-
bear/helarctos-malayanus/
h t t p : / / w w w . i u c n r e d l i s t . o r g /
details/9760/0
http://wwf.panda.org/about_our_
earth/species/profiles/mammals/sun_
bear/
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ОЧИЛАТА МЕЧКА 
Spectacled bear Tremarctos ornatus 
/други имена – укуко, юкумари, уку-
мари/

Очилатата мечка е позната и като 
Андска мечка, основно защото е ха-
рактерна за Андите в Южна Америка. 
Територията и се простира от северо-
западна Аржентина, Перу, Венецуела, 
Колумбия, Еквадор, източна Боливия.
Храни се основно с плодове и  филизи, 
които събира от дърветата или от зе-
мята. Менюто включва допълнително 
мед, насекоми, малки бозайници, вле-
чуги и рядко добитък. От културните 
растения предпочитат захарна тръс-
тика, царевица.
Очилатата мечка е иднствения оце-
лял до днешно време вид от сем.
Tremarctinae, като за една от причи-
ните за неговото оцеляване се счита 
възможността му да се катери по дър-
ветата и приспособимостта му към раз-
нообразни хабитати от сухи тревисти 
поляни до влажни високопланински 
гори. Към това семейство са спадали: 
видът  Plionarctos, който е живял в 
Северна Америка през късен миоцен 
и ранния плиоцен, видът Tremarctos 
floridanus описан за Северна Америка 
за периода на Плиоцена – Плейстоце-
на, късомуцунестите мечки от периода 
на Плиоцена – Плейстоцена, Arctodos 
simus Гигантската късомуцунеста 
мечка и  Arctodus pristinus Малката 
късомуцунеста мечка. Arctodos simus 
Гигантската късомуцунеста мечка се 
счита за най-голямата живяля някога 
мечка. Тя е била по-голяма от съвре-
менната мечка гризли.. Ако се съди по 

намерените скелети днес, височината 
на арктодуса е от 1,5 до 1,8 m, а изпра-
вена достига 3,5 m. Тежала 600 kg, а 
най-големите екземпляри достигали 
1136 kg. Имала е  силно изразен полов 
диформизъм
Живеят предпочитаемо в  дъждовните 
гори и джунглите на Андите, избирай-
ки по  - влажни и по залесени ареали. 
Но при търсене на храна са срещани 
от слабо зелесени сухи низини до ви-
сокопланински гори. Активна е денем, 
за разлика от повечето видове мечки, 
които са активни нощем. Счита се, че 
тази мечка няма своя територия, но 
пази дистанция от по – големи живот-
ни и особено от човека. Не е агресивна 
, обикновенно е хрисима и приятелски 
настроена при срещите с хора. Все пак 
женските са по-агресивни, когато за-
щитават малките си и макар този вида 
да е със среден ръст, възрастните дос-
тигат 1, 5 м в изправено положение и 
използвайки мечата си сила биха мог-
ли да бъдат опасни, когато защитават 
своите малки. Козината е черна, рядко 
тъмно кафява или червеникаво кафя-
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ва окраска с характерно светло бежово 
петно около очите , врата и гърдите, 
откъдето им идва и името. Мъжките 
са почти два пъти по-големи от жен-
ските . Тежат от 100 до 200 кг, докато 
женските от 35 до 82 кг. . Размножоват 
се целогодишно , но пика е от април до 
юни. Мъжките и женските се събират 
за седмица  - две, след период на бре-
менност, продължаващ от 5,5 до 8,5 
месеца се раждат от едно до три мал-
ки, най-често две. Малките се раждат 
слепи и безпомощни, тежащи до око-
ло 300г. Майката се грижи за тях до 
едногодишна възраст. Тези мечки не 
изпадат в зимен сън.

Популацията на  очилатата мечка е на-
маляла числеността си през последни-
те деситилетия. Основните причини  
от една страна са защото фермерите 
смятат, че тези мечки нападат доби-
тъка им и от друга поради унищожа-
ване на хабитатите. Жлъчката на тези 
мечки също се счита ,че има лечебно 
действие и често са убивани и по тази 
причина. Сега Очилатат мечка е вклю-
чена в Червената книга на IUCN като 
уязвим вид

Източници:
http://www.arkive.org/spectacled-bear/
tremarctos-ornatus/
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Spectacled_bear
http://www.iucnredlist.org/details/
full/22066/0
http://a-z-animals.com/animals/
spectacled-bear/
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ПОЛЯРНА МЕЧКА,
Бяла мечка, Морска мечка,  Polar bear  
Ursus maritimus
/други имена: нанук на инуит, юпук в 
Сибир, ошкуй в Коми, исбьорн – леде-
на мечка в Свалбард/

Полярната мечка е голяма мечка коя-
то обитава ледените полета в Аркти-
ческия океан. Тя е най-голямата съ-
временна мечка. /изключение прави 
Кодиак кафява мечка в Аляска, която 
достига подобни размери/, като мъж-
ки достига тежина около 700 кг. Тази 
мечка е най-близкия родственик на 
кафявата мечка  е наречена морска 
мечка, понеже е срещана най-често по 
крайбрежията, в близост до водата, ос-
вен това тя е много добър плувец, виж-
дана навътре в океана на повече от 100 
мили от най-близката суша. 
Константин Джон Фипс, втори барон 
Молгрейв, е първия описал този вид 
мечка през 1774 г, избирайки и името 
морска мечка поради условия на жи-
вот ,които е видял да води. Разпрос-
транението на този вид е най-много 
повлияно от глобалното затопляне 
и затова полярната мечка е станала 
символ на климатичните промени. 
Намаляването на популацията е спо-
собствано също от човешката дейност 
– лов, замърсяване, сондажна дейност 
за добив на нефт и др.
Полярната мечка достига 2 метра на 
дължина и тежина поне половин тон. 
Женските са по-малки дори до два 
пъти. Те са от малкото големи бозай-
ници, адапитрани за живот при не-
благоприятните арктически условия. 
Във връзка с живота на леда са разви-

ли редица приспособления – дебела 
козина с много пух и по дълги косми, 
които предават слънчевата топлина 
на черната кожа, която абсорбира то-
плината, дебел подкожен слой мазни-
на. Едро, здраво тяло с големи предни 
лапи, с които чудесно плува. Козина-
та достига дори между пръстите, за да 
топли. При ходене върху леда ,лапи-
те им имат чудесно сцепление  върху 
него. Шията им е по- дълга, за да ос-
тава над водата като плуват. Муцуните 
са издължени, а ушите малки. Въпре-
ки, че са едри могат да  развиват до 40 
км/ч скорост на леда и до 10 км/ч плу-
вайки.

Белите мечки са срещат циркумпо-
лярно, като достигат на юг до Хъдсън 
Бей и Ню Фаунленд. Около 60% от тях 
се срещат в северна Канада, а остана-
лата част обитават Гренландия, Аляс-
ка, Свалбард, Русия, кадето се срещат 
недалеч от брега, изминаващи дълги 
разстояния по леда. Живеят поеди-
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нично  и са доста добри ловци както 
на сушата, така и във водата. Могат да 
се гмуркат, за да хванат плячката, като 
държат очите си отворени и задържат 
дъха си до 2 мин. На сушата или пре-
следват плячката или стоят с часове до 
някой дупка в леда, дакато не хванат 
плячката, която се е подала да поди-
ша над леда. Най- любимата и високо-
енергийна храна за тях са тюлените. 
По време на летния период мигрират 
далеч на север по леда, за да търсят 
тюлени. Белите мечки са едни от най-
едрите хищници на земята ,които ре-
довно трябва да си набавят храна , за 
да поддържат енергийния си баланс и 
дебелия подкожен слой мазнина. Ко-
жата и маста на тюлените са една от 
любимата им храна, като оставят ме-
сото за други по-малки полярни жи-
вотни като полярната лисица. В меню-

то на мечките още се включват птици, 
риба, плодове, през лятото понякога 
северни елени. Труповете на големи 
животни като моржове, китове, тюле-
ни също могат да се окажат важен из-
точник на храна. Миризмата на трупа 
се усеща от много далечни разстояния 
от белите мечки. 
Размножителния период е април до 
май, след бременност, която варира 
по продължителност  в зависимост от 
здравето на женската и наличието на 
храна, след около 9 месеца се раждат 
от 1 до 4 малки, в бърлога, която тя из-
рива в снега или почвата. Малките са 
слепи, голи и безпомощни, тежат не 
повече от половин килограм. Женски-
те влизат в бърлогите си късна есен 
и не се показват с малките докато не 
настъпи пролетта. Малките остават 
с майка си до 2 – 3 годишна възраст 
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като се обучават да ловуват и да се бо-
рят, подготвят се за самостоятелния 
живот като възрастни. Продължител-
ност на живот около 25 години, като е 
регистрирана в плен до 43 години
Поради големината си нямат естест-
вени врагове, освен сблъсъка с други 
мечки от техния вид в защита на мал-
ките. Най-големия враг на полярни-
те мечки е човека, който активно ги е 
ловувал по данни от 1600 до 1970 год, 
когато се приема международния за-
кон за забрана на лова на този вид. Ос-
вен ловя, други негативни фактори са 
глобалното затопляне, замърсяването 
и нефтения сондаж. Някой експерти 
твърдят, че ако се задържат тези усло-

вия и поради ниската, по-скоро бавна-
та  репродуктивност на белите мечки, 
те ще изчезнат напълно след около 
30 години. По последни данни попу-
лацията на белите мечки наброява 20 
000 – 25 000 индивида.
Включена е  в Червената книга на 
IUCN като уязвим вид
Тази година, 2013 , е обявена от при-
родозащитници за година на поляр-
ната мечка. 

Картата показва разпространението 
на 19 субпопулации полярна мечка.
За кореннота население на Аркти-
ка, белите мечки имат изключително 
културно значение. Открити са остан-
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ки от лов отпреди 2500-3000 години, 
както и пещерни рисунки отпреди 
1500 години в Чукотския п-в. Предпо-
лага се, че уменията на тези народи в 
улова на тюлени и строежа на иглута 
е заимстван от полярните мечки. Има 
много инуитски и ескимоски легенди 
и предания за тези мечки. За съзвез-
дие полярна мечка заобиколена от 
кучета, които  слезли долу на земята. 
Многото общи подобия между мечки-
те и хората са вероятната причини да 
се смята, че духовете на хората и меч-
ките са взаимозаменяеми. Всички ле-
генди показват дълбокото уважение 
към тези животни, неразривно свър-
зани с живота на полярните хора.

Източници:

http://www.polarbearsinternational.org/
http://a-z-animals.com/animals/polar-
bear/
h t t p : / / w w w . i u c n r e d l i s t . o r g /
details/22823/0
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/
accounts/Ursus_maritimus/
http://wwf.panda.org/what_we_do/
where_we_work/arctic/wildlife/polar_
bear/
http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/polar-bear/#close-
modal
http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear
http://www.bearlife.org/polar-bears.html
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КАФЯВА МЕЧКА
Brown bear Ursus arctos 

Наричана на староанглийски още 
бруун или бруин, което също озна-
чава кафява, в Дивия Запад, мечки-
те гризли ги наричали Олд Ефрейм 
/“Old Ephraim“ / или Мокасиновия 
Джо /“Moccasin Joe“/, латинското на-
именование идва от латинската дума 
мечка  - ursus и старогръцката дума 
мечка  - arctos. Кафявите мечки са ши-
роко разпространени в голяма част от 
Северна Америка и Евразия в гористи 
и планински региони. Този вид е на-
ционално животно на много щати в 
Северна Америка и страни в Европа и  
Азия.
Кафявата мечка е адна от най – голе-

мия вид мечки.  Достигат 2 – 3 метра 
дължина и изглеждат огромни, когато 
се изправят на задните си лапи. На те-
жест достигат до 635 кг, като подвида 
мечката Кодиак, заедно с полярната 
мечка са най – големия вид мечки.
Имат гъста, платна, дълга козина, коя-
то варира в различните региони по 
оцветяване от тъмно до светло кафя-
ва, червеникаво кафява със сребристи 
краища. Ноктите са много дълги, зак-
ривени, предимно тъмно оцветени. 
Размерите на тези мечки силно вари-
рат спряма географскя регион, където 
живеят, пола, възраста, сезона, и дори 
имат и индивидуални различия. Този 
вид е най – вариабилния по окраска и 
размери от всички мечки. При всич-
ки подвидове, мъжкия е по – голям от 
женската.
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Кафявата мечка е нощно животно, но 
понякога може да бъде наблюдавана  
рано сутрин и късно вечер. Живее пое-
динично, маркирайки голяма терито-
рия,  но понякога се събират по някол-
ко индивида, ако е налично голямо 
количество храна, събират се също, за 
да се чифтосват. За разлика от други 
видове, кафявите мечки могат да жи-
веят в една просторна територия по 
няколко индивида, които едниствено 
изпадат в кнофликт, за да се сърев-
новават за женската.Мъжките често 
са агресивни спрямо малките мечета 
и често ги убиват. В своята среда, ка-
фявата мечка е доминиращ хищник 
и единствено човека е заплаха за нея. 
Има големи рамена, със силни муску-
ли, което я отличава от другите видове 
мечки. Силните раменни мускули обу-
славят силен удар на предните лапи 
и то такъв, че е способен да пречупи 
кост, което в добавка със силните, ос-
три, дълги до 15 см, закривени нокти е 
причина за легендите на мечата сила 
и страшния мечи замах. 
Менюто им е изключително разноо-
бразно, в зависимост от обитаемия ре-
гион и наличието на храна. Естестве-
но, че най – достижимата храна е най 
– предпочитана. Въпреки, че се считат 
за опасни хищници, кафявите меч-
ки предпочитат вегетарианска хра-
на, риба и малки животни, по – ряд-
ко преследват по – големи бозайници 
като елени. Предпочитаемо се хранят 
с плодове, семена, ядки, жълъди, ши-
шарки, гъби, млади филизи, корени и 
други растителни части, мед. С дълги-
те закривени нокти успешно разриват 
земята, за да достигнат до желаната 

храна. През есента се хранят усиле-
но, за да се подготвят за дългия зимен 
сън, който продължава до пролетта. 
Размножителния период от средата 
на май до юни. След оплождането яй-
цеклетката не се имплантира веднага, 
а едва по време на зимния сън. Това 
се нарича забавена имплантация. На 
пролет женската се появява извън 
бърлогата си с едно до четири мечета, 
най – често две. Мечетата се раждат 
голи, слепи и много малки в бърлога-
та, докато майката спи. Ако мечката 
не е натрупала достатъчно подкожна 
мазнина за зимата и е слаба е възмож-
но яйцеклетката да не се имплантира 
в матката, а да се резорбира. Малки-
те бозаят до пролетта когато напускат 
бърлогата и вече тежат от 6 – 9 кг и са 
достатъчно развити, за да могат да се 
хранят самостоятелно с твърда храна. 
Мечетата остават до майките си от 2 
рядко до 4 години, през което време се 
учат да си намират храна и да се защи-
тават. Често малките са прогонени или 
убивани от мъжкия , който е дошъл за 
чифтосване или е бил наблизо в тях-
ната територия. Продължителността 
на живота на тези мечки в природата 
е до 28 години. В плен са достигали 48 
години.
Отношенията човек – мечка са хиля-
долетни. По принцип мечката не е го-
ляма заплаха за човека, с изключение 
когато женската защитава малките 
мечета. Въпреки това мечките навли-
зат в селищата на хората в търсене на 
храна, нанасят вреди на културните 
посеви и на добитъка. Не са малки и 
случаите на нападения на хора от меч-
ки по една или друга причина. Чове-
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ка си остава най – сериозната заплаха 
за мечките. Вследствие на обезлеся-
ването, замърсяването, лова и брако-
ниерството, числеността на кафявата 
мечка е драстично намалена през по-
следните няколко века. В момента се 
счита, че общо кафявите мечки набро-
яват около 200 000 индивида.Поради 
тази причина е приета забрана за лова 
на тези животни, с цел възстановяване 
на популациите им. В червената книга 
на IUCN видът е включен като слабо 
засегнат.

Подвидове кафява мечка

Редица са разногласията по отноше-
ние на класификацията на вида. Някои 
автори посочват около 90 подвида, до-
като съгласно ДНК анализ различията 
се свеждат до 5 клона. Скорошни ДНК 
изследвания показват, че Евразийска-
та кафява мечка и Северно Американ-
ската генетично са хомогенни и тях-
ната филогеография не отговаря на 
традиционната таксономия. От 2005 
са общоприети 16 подвида, дадени в 
таблицата по-долу.  
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Subspecies Име Снимка Разпространение Описание
Ursus arctos 
arctos –Eurasian 
brown bear

Евразийска 
кафява мечка

Европа, Кавказ, Сибир 
и Многолия

Предимно тъмно 
оцветена козина, рядко 
с по-светла, средна по 
размер, тъмни нокти, 
сибирската е по-голяма 
от тези живеещи в 
евразийската част, те 
се и ловуват по-малко. 
Среща се в Европа, 
предимно горски 
обитател

Ursus arctos 
alascensis– Alaska 
brown bear

Аляска кафява 
мечка

Аляска

Ursus arctos 
beringianus –
Kamchatka brown 
bear (or Far 
Eastern brown 
bear)

Камчатска 
кафява мечка или 
Далекоизточна 
кафява мечка

Камчатски полуостров 
и остров Парамушир

Много голяма, 
тъмнооцветена, с 
тъмни нокти, счита се 
за предшественик на  
of U. a. middendorffi.

Ursus arctos 
californicus – 
†California 
grizzly (изчезна-
ла)

Калифорнийска 
гризли

Калифорния Последно регистрирана 
такава мечка е 
отстрелян екзепляр в 
Калифорния 1922 г.

Ursus arctos 
collaris – East 
Siberian brown 
bear

Източносибирска 
кафява мечка

Източен Сибир от река 
Енисей до Алтайските 
планини, също и в 
северна Монголия

Предимно тъмна 
форма, средна на ръст, 
между U. a. arctos и U. 
a. beringianus, с про-
порционално по-голям 
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Subspecies Име Снимка Описание
Ursus arctos 
crowtheri – †Atlas 
bear (изчезнала/

Атласка мечка

Атласките планини 
и близките райони 
в Северна Африка, 
от Мароко до 
Либия

Последната видяна мечка 
се счита , че е убита от 
ловци през 1870 г.

Ursus arctos dalli
Ursus arctos 
gyas –Peninsular 
brown bear

Крайбрежна 
Аляска

Ursus arctos 
horribilis –Grizzly 
bear

Мечка гризли

Западна 
Канада, Аляска, 
северозападни 
САЩ, исторически 
са съществували  и 
в прериите Грейт 
Плейнс  

Средно  до тъмно кафяво, с 
сиви връхчета на козината. 
Крайбрежните популации 
са по- едри - възрастен 
мъжки гризли тежи средно 
364 кг, докато мечка ( 
женска) от Юкон може да 
тежи 80 кг. Крайбрежните 
мечки могат да  достигнат 
двойно теглото на 
планинските гризли. 
Високо адаптивни, могат 
да живеят в плaнинските 
иглолистни гори, умерени 
дъждовни гори, сухи 
тревисти поля и прерии

Ursus arctos 
isabellinus –
Himalayan brown 
bear

Хималайска 
кафява мечка

Непал, Пакистан, 
Северна Индия

Има червеникаво кафява 
или пясъчна окраска, тази 
мечка е по- малка от много 
други кафяви мечки , 
които могат да се срещнат 
в Азиатския контитент.

Ursus arctos 
lasiotus – Ussuri 
brown bear (or 
Amur brown bear, 
black grizzly or 
horse bear)

Кафява мечка 
усури, Амурска 
кафява мечка, 
черна гризли или 
конска мечка

Русия – Южни 
Курилски острови, 
остров Сахалин, 
Приморски край, 
Усури / река 
Амур региона на 
юг от Становой 
хребетRussia: 
Китай – 
Хейлонджанг, 
Япония, Хокайдо

Тази мечка се счита за 
предшественик на  U. a. 
horribilis
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Subspecies Име Снимка Разпространение Описание
Ursus arctos 
middendorffi –
Kodiak bear

Мечка кодиак

Острови Кодиак, 
Афогнак, Шуяк в 
Аляска

Това е най – големия подвид 
кафява мечка 

Ursus arctos 
nelsoni – †Mexican 
grizzly bear

Мексиканска 
гризли

изчезнала

Северно Мексико – 
Чихуахуа, Коахуила и 
Сонора, югозападни 
САЩ – южните части 
на Тексас, Аризона и 
Ню Мексико

Счита се за изчезнала, поради 
масовото отглеждане на 
добитък в ранчота в САЩ 
и Мексико. Понеже е доста 
адаптивен подвид при сухи 
условия, все още има надежда, 
че може да са оцелели 
индивиди, които да живеят 
или в иглолистнити гори на 
Мексико или в каньоните на 
пустинята Сонора 

Ursus arctos 
pruinosus –Tibetan 
blue bear

Тибетска синя 
мечка

Тибетското плато Средна по размер с дълга 
пухкава козина, тъмна 
или по – светла, като 
преходните варианти са най-
распространени Козината 
около врата е по – светла 
и формира яка. Черепа се 
отличава с относително 
плоски хоани, мъдреците са  
набраздени, груби, големи 
зъби

Ursus arctos 
sitkensis

Остров Баранов Счита се за най – близката до 
полярната мечка. 

Ursus arctos 
stikeenensis

Британска Колумбия

Ursus arctos 
syriacus –Syrian 
brown bear

Сирийска кафява 
мечка

Кавказ, Сирия, Ирак, 
Турция / полуостров 
Мала Азия/, Иран, 
Афганистан, 
Пакистан, западни 
Хималаи, Памир- 
Алтай, планината 
Тиен Шан, преди и в 
Израел

Светло оцветена козина, 
светли нокти, средна на ръст. 

Ursus arctos 
marsicanus –
Marsican brown 
bear

Марсиканска 
кафява мечка

Марсика в централна 
Италия

Останали са около 30 – 40 
такива индивида в района на 
Марсика. 
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Филогеография на кафявата 
мечка

Филогеографията е термин въведен 
през 1987 /Avise et al., 1987/ и включва 
проследяването на географското раз-
пространение на генеалогични линии, 
обикновенно на интреспецифично 
ниво , използвайки генетичен маркер, 
най – често последователности от ми-
тохондриална ДНК. Митохондриална-
та ДНК е особено подходяща за таки-
ва изследвания, поради относително 
високата степен на мутации и поради 
независимото предаване /нерекомби-
ниращо/ само по майчина линия. По 
тази причина маркери от мтДНК са 
широко използвани през последните 
години за изследване на разпростра-
нението на видовете по време на гла-
циалните плейстоценски цикли. От 
друга страна кафявата мечка е чудесен 
модел за проследяване на разпростра-
нението на бозайниците по време след 
плейстоценските заледявания. По на-
стоящем вида е широко разпростра-
нен в Холарктика и освен това има 
относително достатъчно намерени 
фосили отпреди 100  - 150 хил години, 
които могат да изяснят значително 
процесите на разпространение.Важен 
аспект на филогеографията е опреде-
лянето на монофилетични групи ин-
дивиди, които имат общ предшестве-
ник помежду си, в сравнение с друга 
група индивиди – клонове. На основа 
на последователност от мт ДНК, ка-
фявата мечка е разделяна на няколко 
генетично различни линии / клона/. 
Според едни от първите изследвания, 
съвременните  кафяви мечки се разде-

лят на две основни линии – западен 
клон 1 и източен клон 3а. / Taberlet et 
Bouvet, 1994/. Западния клон 1 е раз-
пространен в Европа от Испания на 
север до източна Скандинавия и на 
изток Италия и Балканския п-в, Из-
точния клон 3а  - Русия, северна Скан-
динавия, източна Европа. Двете имат 
контактна зона в Скандинавия. Този 
досегашен модел се счита , че точно 
описва разпространението на мечките 
при затоплянето след последното за-
ледяване от три рефугиума  - а имен-
но Иберийски, Итало – Балкански и 
източен / неуточнен/ на север. Досе-
гашния модел предполага, че първи са 
започнали това разпространение меч-
ките от Иберия, докато тези от Балка-
ните последни, поради по бавното ос-
вобождаване от ледниците на Алпите. 
По – нови изследвания, включващи 
още по – голяма извадка от проби и 
най – вече изолирани ДНК проби от 
фосили, детайлизира и уточнява про-
цеса на постглациално разпростране-
ние. На основа на тези изследвания 
кафявите мечки се делят на 6 клона / 
номерирани от 1 до 6/ и две именува-
ни по географския регион /Иран и Се-
верна Африка/.

БИОЛОГИЯ
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Три генетично различни клона са оп-
исани за Северна Америка – 2, 3 и 4. 
Клонове 2 и 3  се разделят на подкло-
нове 2а, 2в, 3а и 3в. Клонове 2с и 3с са 
вече изчезнали. Подклоновете са раз-

пространени географски съответно: 3а  
- северозападна Аляска; 3в – източна 
Аляска и Канада. За разпространение-
то на северноамериканските кафяви 
мечки изключително стратегическо 

а/ Филогеографско разпространение на кафявата мечка по клонове, съответно в сегашно 
време  - по-тъмно оцветената част и допълнително в историческо време  по – светло 
оцветената част.
б/ цветно представяне на хабитатите в Северното полукълбо по време на последния 
глациален максимум, съответно: вода; лед; тундра/ полярна пустиня; умерен/тропическа 
пустиня; гори; тревисти полета /прерии/
с/ Вероятни рефугиуми по време на последния глациален максимум и вероятни пост – 
глациални пътища на разпространение по време на последващото затопляне на климата. 
: IB - Иберия; IT  - Итало – Балкански полуострови; CM  - Карпатски планини; CA  - Кавказ; 
UR  - Урал; CS  - Централен Сибир; NAF   - Северна Африка; ME – Среден Изток; SA  - Южна 
Азия; JA  - Япония; BE  - Берингия; PC  - Тихоокеански крайбрежни острови; NA  - Северна 
Америка.

БИОЛОГИЯ
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значение има Беринговия проток, 
който сега отделя Северна Америка от 
Азия. По време на заледяванията оба-
че, този проток е представлявал връз-
ка от лед, по която кафявите мечки са 
навлезли от Азия в Северна Америка и 
се разпространили там. Това е стана-
ло за първи път преди около 70 хил.г. 
Тази колонизация е съпътствана и с 
колонизиране и на Тихоокеанските 
крайбрежни острови. След навлизане-
то си на континента, кафявите мечки 
се разпространяват на юг и постепен-
но дивергират генетично, давайки раз-
личните сегашни клонове. Втора ко-
лонизационна вълна се е осъществила 
след последния глациален максимум / 
преди 26-13 хил г/. По време на това за-
ледяване Кордилерите и Лорентидите 
са били покрити с плътна ледникова 
покривка и мечките са се изтеглили на 
юг. Преди около 21 хил год. втора ко-
лонизация от мечки, включвайки та-
кива от клон 3в навлизат от Евразия в  

Берингия. Края на последния глациа-
лен максимум е бил преди около 13-9 
хил год ,когато ледниците отстъпват 
постепенно и постепенно Беринговия 
проток се обособява отново, разделяй-
ки континентите окончателно досега. 
Малко преди това да стане трета въл-
на колонизациа на мечки от клон 3а е 
вече била факт. 
Друг интересен аспект на филогене-
тичното изследване за Северна Амери-
ка е положението на полярната мечка. 
Оказва се, че полярната и кафявата 
мечка имат парафилетични отноше-
ния. Клон 2а на кафявата мечка е из-
ключително близък с клон 2в, който е 
на полярната мечка, спрямо другите 
клонове на кафявите мечки. Това по-
казва непълно разделяне на клонове-
те, поради недостатъчно време за това 
/от еволюционна гледна точка е ми-
нало малко време от разделянето на 
двата вида мечки/, освен това други 
изследвания показват, че след разде-

БИОЛОГИЯ
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лянето на двата вида е имало хибри-
дизация, която също се е отразила на 
генофонда. Подобни сложни взаимот-
ношения бяха описани наскоро от 
учени, които откриват, че мечките от 
АВС (Admiralty, Baranof and Chichagof 
(ABC) Islands)  острови, които са на 
външен вид и като поведение кафя-
ви мечки имат митохондриална ДНК, 
която съответства на тази при поляр-
ните мечки. Една от най – вероятните 
хипотези е, че след затоплянето и раз-
топяването на леда от последния гла-
циален максимум, полярни мечки са 
останали изолирани на тези острови. 
Впоследствие до тези острови  преди 
около 150 хил год. досигт мъжки ка-
фяви мечки, и след няколко поколе-

ния се получава сегашния генофонд 
на тази популация.
За Европа, клон 1 а е разпространен в 
южна Скандинавия и югозападна Ев-
ропа – Испания и Франция; клон 1в на 
юг и изток в Европа -  Италия, Слове-
ния, Хърватия, Босна, Гърция, Бълга-
рия, Румъния, Полша; клон 3а в севе-
роизток и изток на Европа – северна 
Скандинавия, Финландия, Русия , Ес-
тония, Словакия и Румъния. Контакт-
на зона между 1 а и 3а има в Швеция, а 
между 1 в и 3а в Румъния. 
Все още не са окончателни данните 
кога за първи път кафявата мечка се е 
появила в Европа. Има намерени фо-
сили на смесен вида на кафява и пе-
щерна мечка отпреди  около 900 хил 

БИОЛОГИЯ
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год - ранен плейстоцен. Най-вероят-
ния предшественик на съвременната 
европейска кафява мечка датира от 
късен плейстоцен / 175-263 хил г/. По 
време на последния глациален мак-
симум, когато Европа е била покрита 
с ледници, популациятана кафявите 
мечки се свива на юг и остава в ре-
фугиуми, при подходящи по – меки 
условия. За клон 1а  - Иберийски по-
луостров, за клон 1 в – Италийски и 
Балкански полуострови, за клон 3а не 
е уточнено местоположението , но се 
предполага, че е бил в Кавказ и Кар-
патите. От тези рефугиуми при благо-
приятни вече условия, когато клима-
та се затопля в началото на холоцена,  
мечките реколонизират обратно Евро-
па. Генетичното разнообразие е вече 
значително по-ниско, от гледна точка 
на ограниченото разпространение по 
време на заледяването, бързата реко-
лонизация и последващо влияние на 
човека. Процесите на разпростране-
ние на кафявата мечка все още са в 
процес на изследвания, поради новите 

данни, които постъпват. Изясняват се 
следните вероятни събития: мечките 
са били малко по-разпространени на 
север по време на глациалния макси-
мум или са имали още един рефугиум 
разположен в Централна Европа. При 
изследване на популациите в Скнади-
навия като контактна зона се откриват 
и мечки от клон 1в, като предварител-
но се е очаквали контактна зона между 
1 а и 3а. Това води до извода ,че мечки-
те от клон 1в, с рефугиум Итало – Бал-
кански полуострови, са започнали по- 
ранна експанзия на север, отколкото 
предварително се е смятало.
Клон 3а е един от най  - широко раз-
пространените клонове в цяла Холар-
ктика от Евразия до Аляска, включи-
телно част от Япония. Най-вероятния 
предшественик на този клон е живял 
преди около 26 хил г. Клон 3в е раз-
пространен в Япония и Аляска , Кана-
да. Клон 4 – Япония, Канада, САЩ.
Клонове 5, 6 и Иранския са с неуточ-
нена позиция. Клон 2в  е разпростра-
нен циркумполярно и е хаплотипа на 
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полярната мечка.
За  клон 1а Иберийски и клон 1в Итало 
- Балкански е установен сигурен мар-
кер за отличаване - единична мутация 
на място 16 762 в контролния регион 
на мтДНК. При клон 1а хаплотипове 
на това място има база А – аденин, а 
при хаплотип 1в база G – гуанин.

Природозащита на  кафявата  
мечка в България

В България кафявата мечка се счита, 
че има две популации – Рило  - Родоп-
ска и Старопланинска. По последни 
данни популациите наброяват око-
ло 1000 мечки. В Екшън плана за ка-
фявата мечка в Европа, публикуван 
през 2000 г за България се предпис-
ват редица препоръки за опазване, из-
следване и решаване на проблемните 

мечки. Една от препоръките е да се 
предвидят компенсации на пострада-
лите фермери и хора от населението в 
контактните зони, с цел да се намали 
основния проблем, взаимодействие 
човек – мечка. През 2008 в България 
се приема План за действие за опаз-
ване на кафявата мечка. Определят се 
работни групи по наблюдение и съби-
ране на материали. Определят се ра-
ботни региони. Видно е, че средства 
почти няма. Не се предвижда и реше-
ние на проблема  с отношението човек 
– мечка. През 2012 година е приета за-
брана за отстрела на кафявите мечки в 
България.

Насоки за опазване на вида ка-
фява мечка в България

• оценка на съществуващите Рило-Ро-
допска и Старопланинска популации
• преброяване, възраст, полово съот-
ношение, малки, леговища, обитания
• отчитане на миграциите им
• неинвазивно събиране на материал 
за изолиране на ДНК от косми и ек-
скременти.
• ДНК изследвания в следните насоки

- Типизиране на хаплотиповете – оч-
акван хаплотип Итало-Балкански 
клон 1в, но е възможна миграция и 
установяване на източен хаплотип 3а, 
който може да е от интродукцията на 
Карпатски мечки и/или от миграция 
на запад на мечки от Евразия още от 
последния глациален максимум.
- Оценка на генетичния полиморфи-
зъм на съществуващите популации, 
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което да бъде използвано за оценка на 
жизнеността на популацията – колко-
то е по-високо нивото на полиморфи-
зъм, толкова по-жизнена е популация-
та, ниския генетичен полиморфизъм е 
показател за уязвимостта на попула-
цията
- ДНК секвениране  и депозиране на 
информацията в световната ГЕНБАНК
- Развиване на гъвкава и бърза систе-
ма от компенсации на пострадали от 
мечки фермери, хора от населението 
в контактните зони и/или други ме-
тоди, с цел намаляване конфликта чо-
век/мечка

Източници:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_
bear
http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/brown-bear/#close-
modal
http://www.bearsoftheworld.net/
brown_bears.asp
http://worldwildlife.org/species/brown-
bear
http://www.arkive.org/brown-bear/
ursus-arctos/
http://a-z-animals.com/animals/
brown-bear/
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Нормалният сърдечен ритъм е около 
40 удара в минута, при зимен сън ри-
тъма пада до 8!
Ноктите на мечките се различават в 
зависимост от начина им на живот. 
Черните мечки, които често се катерят 
имат силни, извити нокти, а гризли, 
които често ровят земята имат дълги 
и прави нокти.
Един от най- любопитните факти око-
ло биологията на мечките е т. нар. 
закъсняла имплантация. След като 
мечката е оплодена зиготата започва 
развитие, като стига до етап бласто-
цист и влиза в състояние на латент-
ност. Без да се имплантира бласто-
циста изчаква няколко месеца, през 
което време мечката трупа запаси 
и ако тя е в добро състояние с доста-
тъчно маса, в добро здраве и не е под 
стрес следва имплантация и по- нан-
татъшно развитие. Иначе бластоциста 
се абсорбира в тялото на мечката. За-
къснялата имплантация позволява на 
мечките да се адаптират по- добре към 
външните условия и раждането да се 
случи в най- благоприятния момент 
от годината.
Всъщност мечките са всеядни живот-
ни, като при повечето от тях месото е 
малък процент от менюто. Едиствения 
истински хищник сред мечките е по-
лярната мечка. Нейния стомах може 
да побере до 68 кг месо!
Пандата може да изяде до 20 кг бам-
бук на ден.
Бърнестата мечка се храни най- вече с 
термити. При тези мечки липсват гор-
ните два резеца, което им позволява 

да изсмукват като с прахосмукачка на-
секомите от гнездата им.
Полярните мечки имат изключително 
обоняние- те могат да проследят ми-
ризма от 32 км и да надушат мъртав 
тюлен под 3 м дебел лед.
Бърнестата мечка е единствената, коя-
то е активна нощем.
Около 98% от популацията на гризли 
живее в Аляска.
Всички мечета се раждат без козина... 
с изключение на полярните и големи-
те панди.
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Здравейте, доц. Вачков. Благо-
даря Ви, че се отзовахте на по-
каната да разкажете и обясни-
те за дейността на науката 
и институцията, която пред-
ставлявате. Като начало мо-
жем да започнем с въпроса в 
какво се изразява едно истори-
ческо изследване като процес на 
работа при Вас?

Разбира се, историческото из-
следване се гради върху няколко 
основни принципи, независимо 

каква тема се разглежда – то може да 
бъде тема от политическата история, 
от социалната история, от културната 

история, но се гради върху някои ос-
новни стъпки. Това което всеки исто-
рик го интересува са изворите – доку-
ментите и свидетелствата за проблема 
който следва. Те са различни съобраз-
но епохата, в средновековието те са 
едно – главно запазените съчинения 
на тогавашните автори (царствени 
грамоти, хроники). В новото време те 
вече са по-различни, масивът е доста 
по-голям тъй като модерната държава 
постоянно генерира документация, а 
с намаляване на дистанцията във вре-
мето намаляват и загубите. Разбира 
се, историкът на даден исторически 
проблем първо се запознава много 
подробно с цялата изворова база. Дру-

ИСТОРИЯ

Разговор с доц. Даниел 
Вачков, научен секретар в 
Института за исторически 

изследвания към БАН
 

Въпросите зададе Николай Драгостинов
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гото, което също е много важно, е за-
познаването с предходните съчинения  
на нашите колеги, които понякога са 
различни, като трактовки и интерпре-
тации. В модерната историография за 
България още от XIX век се разработ-
ват научни изследвания въз основа на 
тези научни подходи.
     След като се събере и обработи този 
огромен материал, всеки изследова-
тел и историк прави селекция за да 
може да изгради своя текст и прецени 
кои извори наистина носят същест-
вена информация, и кои само допъл-
ват. Тук вече ролята на изследователя 
е много голяма – той трябва да даде 

своето лично решение. 
     Това е, бих казал, процесът на съ-
биране, и на подреждане. Разбира се, 
много важен е вече моментът на ко-
ментара, който анализира обикновено 
в класически дух причинно-следстве-
ната връзка. Събитията са свързани 
помежду си, предходните са в основа-
та на следващите, които водят до нови 
последици.
     Според мен идеята на исторически-
те изследвания е да се изведе съот-
ветната поука. Не е достатъчно съвре-
менника да разкаже някаква история. 
Това може да прозвучи като клише, но 
историята е учителка на другите науки 

Снимка на института.

ИСТОРИЯ
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и дава решения на актуалните пробле-
ми. Ние изследвайки един историче-
ски проблем, макар той да разглежда 
някакво събитие случило се в мина-
лото, той може да даде решение и на 
актуален проблем. Именно непозна-
ването на историята или не-използва-
нето на нейните поуки, крие опасност-
та един народ да повтаря грешките си. 

Участвате ли в международни 
дейности и с кои страни?

Институтът има сравнително активна 
международна дейност. На първо мяс-
то най-активни са ни контактите със 
сродните институти от академичните 
звена на държавите от Централна Ев-
ропа. Активно контактуване с Унгар-
ската академия на науките и техният 
съответен исторически институт, с 
Чешката и Словашката академия, сега 
сме в процес на активизиране на от-
ношенията с Полската. Това донякъ-
де се дължи на факта че имаме доста 
общи проблеми в историята. Бяхме до 
скоро в едно общо подчинение и това 
създава добри възможности за общи 
научни-изследователски проекти. 
Контактуваме и с университети, но на-
шата структура е на чисто изследова-
телско звено и института като инсти-
туция няма студенти. Донякъде затова 
нашите партньори също са предимно 
от този сектор. Но разработваме дос-
та сериозни проблеми свързани както 
с българската история, така и с общо-
европейската именно по линията на 
тези взаимни проекти. 

Какви са основните проблеми 
и предизвикателства на съвре-
менното изучаване на история 
в България? 

Проблемите са много. На първо място, 
писането и изучаването на историята 
често пъти е свързано с характерния 
актуален момент, ценностната среда 
и това, което самото общество изисква 
от историята.  Това понякога променя 
по-близкосрочните цели на препода-
ването на история. България е държа-
ва с дълга история – това от една стра-
на е добре, но от друга страна понякога 
й тежи. Самият Ницше в XIX век има 
един трактат за ползата и вредата от 
историята – понякога и много исто-
рия води до вреда. Това което трябва 
да се има в предвид е историята да не 
ни разделя и конфронтира, въпреки 
че тя е пълна с конфликти – както въ-
трешната, така и във външни отноше-
ния. Но тя не трябва да се превръща и 
източник на омраза – било към наши 
съседи, било към определени общно-
сти в страната. 
     От друга страна, историята трябва 
да се напише достатъчно обективно и 
адекватно, за да видим какви грешки 
сме допуснали ние, какви грешки са 
направили спрямо нас, за да не бъ-
дат повтаряни. Като цяло, според мен, 
трябва да е ориентирана към изграж-
дане на гражданско чувство и граж-
дански ценности, а не да предизвиква 
желание за реваншизъм.

ИСТОРИЯ
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Какви са основните затрудне-
ния спрямо пълноценното функ-
циониране на Института?

Едва ли ще бъде оригинално това кое-
то ще чуете, но без съмнение финан-
совите проблеми са много сериозни. 
Трудно се прави наука с малко сред-
ства. Не искам да влизам в детайли 
свързани със заплащане и хонорари 
които биха прозвучали неудобно, но 
за да може един човек да изследва 
спокойно даден въпрос, той трябва 
да се чувства финансово осигурен. За 
съжаление, в последните години дос-
та сериозно се ограничиха финансите 
за БАН и в това число за Института за 
исторически изследвания. В резултат 
на практика се стигна до там че дори 
скромните заплати не се изплащаха 
навреме в пълен размер. 
     Това е едно. Второ, изследването 
един въпрос, особено ако той по няка-
къв начин е свързан и с издирване на 
документи било в Лондон, Ватикана, 
Париж или зад океана, изисква огро-
мни разходи. 
     Разбира се, в следствие на тези фи-
нансови проблеми спада и обществе-
ния престиж на хората занимаващи се 
с научни изследвания. Факт е че това 
се отразява и върху младите хора, кои-
то искат да започнат научна кариера. 
Преди години за кандидат докторант-
ски изпити се явяваха около 7-9 чове-
ка, докато сега се явяват по двама-три-
ма. Но ако оставим този проблем на 
страна, за всеки запален човек по на-
уката, това е една чудесна работа. Да 
превърнеш любимото си занимание в 
професия е чудесно. Аз обичам исто-

рията и, слава богу, до ден днешен се 
занимавам с това което обичам – раз-
бира се, с ясното съзнание, че това ме 
лишава от някои други неща. Това се 
отнася за всички хора, които се зани-
мават с научна работа – то създава 
едно вътрешно удовлетворение.

Какви са приоритетите на Ин-
ститута?

Разбира се, на първо място българска 
история. Имаме и една секция коя-
то разработва световни истории, но 
от България това трудно се осъщест-
вява. Както казах, и финансово сме 
ограничени, и чисто изворовата база е 
по-бедна. Така че ние сме специализи-
рани върху цялата българска история 
– като започнете от средновековието 
и преди това и стигнете до началото 
на прехода в България след падането 
на комунизма. Покриваме целия този 
голям период и сме, бих казал, водещ 
по брой на публикации в тази област. 
И в крайна сметка, в това няма нищо 
ненормално, защото все пак нашата 
работа е главно изследователска. 

Как виждате Института с по-
близко и по-далечно бъдеще?

Това също е труден въпрос. За съжале-
ние имам чувството, че всичко свърза-
но с прогнози в България носи много 
големи рискове. Като цяло смятам, че 
една институция която има дълга ис-
тория - БАН която е продължител на 
Българското книжовно дружество съз-
дадено в Браила, е създадена 9 годи-
ни преди Третата българска държава 
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– има нужда да се реформира, но не 
бива да се убива. Смятам че рефор-
мите малко или много се извършват, 
може би не чак толкова, колкото ня-
кои искат, но в науката по принцип 
реформите не се правят бързо защото 
нейната среда е консервативна. 
     Нашият Институт започна като 
център, който трябва да издава доку-
менти, да превежда и издирва, в по-
следствие малко по малко разширява 
своята дейност. Все повече покрай до-
кументите и изворите за българската 
история разширява изследователска-
та си дейност. Той в някакъв смисъл, 
за добро или лошо, създава научните 
маркери за тази наука. Създадена е 
богата поредица – вече са публикува-
ни девет тома и се подготвя десетият, 
който ще бъде за след Втората светов-
на война и т. нар. социалистически 
период. Началото започва още от тра-
ките под ръководството на тогаваш-
ния най-изявен български антрополог 
Александър Фол, който разглеждаше 
траките и римското наследство. След 
това беше Първа българска държава, 
трети том беше Втора българска дър-
жава, четвърти том – османският пе-
риод, пети и шести бяха възраждане, 
седми – след освобождението до 1903 
година, осмият – от 1903 г. до края 
на войните, и деветият обхваща от 
края на Първата световна до края на 
Втората световна война. За радост на 
историческата наука, тази поредица 
се забави, което даде възможност по-
следните томове да излязат адекват-
ни. Тя е замислена още в 60-те годи-
ни и даже някои от текстовете са били 
готови, но поради финансови причи-

ни на късния социализъм до падането 
на комунистическия режим излизат 
първите седем тома. Това бих казал че 
донякъде е добре, защото точно пери-
одът който беше най-силно идеоло-
гизиран, не беше публикуван до 1989 
г. И всъщност когато вече науката се 
освободи от догмите излязоха послед-
ните томове. Смятам че например том 
9-ти, който е от 1918 до 1944 година, е 
изграден наистина върху една много 
сериозна изворова база, освободен е от 
идеологемите и се явява най-автори-
тетната книга в историческото изслед-
ване. Сега подготвяме том 10-ти, който 
ще е върху периода на социализма и се 
надявам да продължи тази тенденция 
събитията да се отразяват обективно 
и без идеологеми. Върху него работят 
колеги, но аз за съжаление не съм в 
екипа. Изданията са доста обемни и 
екипите обикновени са над 10 човека. 
В том 9-ти сме към 20 човека, където 
аз и още един колега сме писали ико-
номическата история на периода. Но 
в последния том работят колегите от 
секция История на България след Вто-
рата световна война. До колкото знам, 
сроковете са до края на 2014 г. Инсти-
тутът има амбицията да направи един 
голям проект с международно участие, 
по повод 100 годишнината от Първата 
световна война. Нямаме идеята да раз-
глеждаме военните действия, които са 
сравнително добре известни, а искаме 
да се види животът на обикновените 
хора в тогавашните екстремални усло-
вия. Първата световна война е голям 
шок не само за българското общество, 
и нашето желание е да видим съдбата 
на хората, човешките личности в ме-
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сомелачката на една страхотна война. 
Ще поканим колеги както от сродни 
университети най-вече от страната и 
бих бил радостен ако привлечем ко-
леги от балканските държави. Би било 
много добре историците да направим 
опит да хвърлим един общ, обективен 
поглед върху проблеми, в които наши-
те държави са били противници. 

А какви са конкретните извори, 
които ще са Ви нужни за един 
такъв проект?

Много разнообразни са. Като започ-
нем от чисто официалните докумен-
ти, които на практика представляват 
доклади на посланици, секретари към 
министерства, също така и на доклади 
на различни инспектори от вътреш-
ността, които разкриват какви пробле-
ми има. Затова от една страна имаме 
държавните документи. От друга стра-
на, смятаме да потърсим хора, кои-
то да могат да изследват един масив 
издадени и неиздадени спомени на 
обикновени хора. Говорим за войници 
и офицери с нисък ранг, защото спо-
мените на генералите отразяват по-
скоро държавническите гледни точки. 
Затова предстои да се издирят и вклю-
чат в употреба нови документи, които 
не са познати. Евентуално може да се 
направи опит за обръщане към обще-
ството за да привлечем граждани, кои-
то още пазят семейни архиви. Идеята 
ни е да слезем на по-ниско ниво при 
обикновения човек, и да видим как 
той вижда войната. Изворите са дос-
та разнообразни, и затова замисляме 
към този проект да се включат голям 

брой колеги. Аз съм поел ангажимен-
та да погледна финансово-икономи-
ческите проблеми и как рефлектират 
върху обществото, защото за първи 
път се появяват процеси като инфла-
цията, които до тогава светът почти 
не познава. А това е не само финансов 
проблем, той е и психологически.
     Общо взето, занимаваме се с най-
разнообразна история, освен полити-
ческа. Издадохме три тома на История 
на българския държавен дълг. Жела-
нието ни е Институтът да се отвори 
към всякакви модерни теми. Разбира 
се, и в политическата история още има 
неща, които могат да бъдат изследва-
ни, но като цяло тя вече е сравнително 
позната и известна. Струва ми се, че 
има определено желание Институтът 
да се модернизира в изследователска-
та си дейност. Разбира се, това което 
е като проблем е че има едно заста-
ряване, което се забелязва във всич-
ки структури на БАН. Това прекъсва 
връзката, не дава възможност да се 
създават дори школи в изследванията, 
но да се надяваме че може би по-до-
брото предстои. 

Интервюто е част от проекта 
„Българската наука в действие“
- http://action.nauka.bg/
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Въпреки че завладяването на Британия 
не се дава често като пример за блес-
тящо проведена експедиция по при-
съединяване на дадена територия към 
империята /за разлика от кампании-
те на Цезар, Помпей, Август и Траян/, 
успехът е безспорен, а координацията 
на похода и постигнатите резултати са 
много по-добри от тези на Юлий Цезар. 

Предистория
  
Походите на Юлий Цезар през 55-54 г. 
пр. н. е.
 
В срaженията си с галските племена на 
белгите и атребатите през 56-55 г. пр. н. е. 
Гай Юлий Цезар забелязал, че в редици-
те на враговете му се бият и много брити, 

Римската инвазия в Британия
 /43 г./

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14973
Автор: Владимир Попов
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ето защо той решил да дебаркира на ос-
трова и да даде на варварите добър урок. 
„Цезар решил да предприеме по-
ход в Британия, тъй като знаел, 
че във всички войни с Галия, участ-
вали брити“ /Галска Война, IV, 20/.  
Тъй като сведенията за британските 
острови били откъслечни и противо-
речиви, Цезар изпратил разузнавачи, 
които да съберат данни за враговете си. 
„Той все пак считал за полезно поне да 
слезе на този остров, да се запознае с 
населението му, да получи сведения за 
местността, заливите и удобните за 
дебаркиране пунктове. Галите почти 
нищо не знаят за тях. И наистина, там 
не акостира нито един кораб, освен ако 
не е в крайна нужда, освен търговците, 
но и те са запознати само с крайбре-
жието и териториите, разположени 
срещу Галия.“ /Галска Война, IV, 20/.  

 
Първият десант на Цезар на практика 
бил неуспешен. За целта той дебаркирал 
с два легиона /VII и X/ и 500 конника. За-
едно с екипажите на корабите, войската 
му едва ли наброявала повече от 12 000 
човека. Варварите се сражавали ожес-
точено. Боят закипял още на бреговата 
ивица и легионерите, стоейки във вода-
та били принудени да отбиват атаките на 
варварската кавалерия. 

Накрая конниците и колесниците на 
бритите били прогонени с обстрел 
от катапулти и прашки и римляните 
направили на крайбрежието лагер. 
Корабите им обаче сериозно 
пострадали от буря, а бритите отново 
подновили нападенията си над 
лагера, така че Цезар се ограничил с 
няколко показни битки и събиране на 
заложници от околните племена. 

Тъй като пълководецът не жела-
ел да зимува на толкова негосто-
приемна територия, той побър-
зал да отплава обратно в Галия. 
Виждаме, че тази акция на Цезар 
носи по-скоро разузнавателен ха-
рактер, с цел да се установят чо-
вешките и материални ресурси на 
противника. Цицерон описва разо-
чарованието на Цезар, че в Британия 
не намерил нито злато, нито сребро. 
За втория десант на следващата го-
дина Цезар мобилизирал 5 легиона и 
2000 конника. Той дебаркирал на съ-
щото място и този път напреднал без 
да среща съпротива към вътрешността 
на острова. Корабите му обаче отново 
пострадали сериозно от буря, така че 
той се върнал и започнал поправката 
им. В това време племето на катувела-
нуите, командвани от цар Касивелаун 
събрали опълчението си. Варварски-
ят вожд решил да води партизанска 
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война, като заложил на мобилността 
на британските колесници и на отлич-
но познаване на местността. Нападе-
нията от засада забавили римското 
настъпление. Въпреки това след ня-
колко схватки римляните достигнали 
Темза и успели да я форсират. На рим-
ска страна преминали тринобантите 
– едно от големите племена в югоиз-
точна Британия, а също и ицените. Те 
предоставили на римляните провизия 
и заложници, което им позволило да 
напреднат и да обсадят столицата на 
Касивелаун. Последният се опитал да 
унищожи римският плацдарм на бре-
га, за да отреже Цезар от комуника-
ционните и снабдителните му линии. 
Щурмът на бритите обаче бил неуспе-
шен, затова след преговори царят се 
съгласил да изпрати на Цезар залож-
ници, да плаща ежегоден данък и да 
не води война със съюзните на Рим 
племена на тринобантите и ицените. 
Цезар бързал да се върне в Галия, къ-
дето започнали въстания срещу рим-
ляните, така че бързо се изтеглил от 
Британия, без да остави гарнизони 
там. Не е ясно дали британския цар 
спазил обещанието си и продължил 
да плаща данък след въстанието в Га-
лия в края на 53 г. пр. н. е. Страбон 30 
години по-късно оценил резултатът от 
кампанията на Цезар така:
 
„Божественият Цезар два пъти на-
хлул на острова, но трябвало да се 
върне обратно без да извърши нищо 
велико. Той не проникнал във въ-
трешността на страната, заради 
избухналото въстание сред келтите 
и вълненията сред собствените му 

войници поради това, че буря разру-
шила много от корабите му по време 
на пълнолуние, тъй като приливите 
и отливите в това време се усилили. 
Въпреки това, той удържал 2 или 3 
победи над бритите.“ /Strab. IV, 5, 3 /. 
Страбон дал и доста песимистич-
на оценка за евентуалната изго-
да от завладяването на Британия: 
„За правителствените нужди няма 
никаква полза от контактите с та-
кива страни и техните обитатели, 
особено ако последните населяват 
такива острови, че нито могат да 
ни навредят, нито пък да ни донесат 
полза. Римляните, въпреки че могли 
да завладеят Британия, пренебрег-
нали тази възможност, тъй като 
видяли, че няма защо да се страху-
ват от бритите /тъй като те не са 
толкова силни, че да ги нападнат/ 
и че няма особена изгода от покоря-
ването на страната им. Нали сега 
доходите от митата и таксите от 
търговията са по-големи от евен-
туалните данъци плюс разходите за 
поддържането на армия за охрана-
та на острова. И неизгодността на 
нападението ще е даже още по-голя-
ма, ако завладеем и другите остро-
ви около Британия“/Strab. II, 5, 8/. 
 
Отношения между Бри-
тания и Рим при Август 
Според Страбон /Strab. IV, 5, 3/ „Сега 
някои племенни вождове са сключили 
договор за дружба с Цезар Август, 
отправяйки му посолства и показ-
вайки уважението си към него: те 
му посветили дарове в Капитолия и 
направили целият остров фактиче-
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ско притежание на Рим. Те леко 
понасят тежестта от налозите 
на внасяните и изнасяните от 
Келтика /Галия/ товари /грив-
ни и огърлици от слонова кост, 
кехлибарени геми, стъклени съ-
дове и други дреболии/, че няма 
нужда от охрана на острова“. 
Тук под ‚слонова кост‘ явно става 
дума за моржова или китова та-
кава. Но текстът на Страбон сочи, 
че между Британия и Рим същест-
вуват напълно уредени търговски 
взаимоотношения. Ресурсите на 
Британия според античния географ 
са: „хляб, добитък, злато, сребро 
и желязо. Оттук се изнасят също 
кожи, роби и расови кучета за лов“. 
Отделно трябва да споменем и 
многочислените мини за добив на 
олово и калай, както и солни мини. 
Възниква въпросът дали Ав-
густ, стремящ се да се покаже 
като достоен военен пълково-
дец и наследник на Цезар е об-
мислял покоряването на острова. 
Според Дион Касий през 27 г. пр. 
н. е. Август възнамерявал да на-
хлуе в Британия, тъй като те „от-
казали да се покорят“, но воен-
ните кампании на Балканите и 
Испания отложили това начина-
ние. /DioCass. LIII. 22. 5; 25. 2/. 
Страбон /Strab. IV, 5, 3/ се опитал 
да даде следната оценка за воен-
ните разходи: „би потрябвал поне 
един легион и няколко подраз-
деления конница за събиране на 
данък на острова, с постъплени-
ята от които да се издържа...“ 
Както знаем, впоследствие за да 

се държи населението в покорност 
потрябвали 3 легиона, но пък и до-
ходите от провинцията се оказали 
значително по-големи от очаквани-
ята на Страбон, тъй като последни-
ят не знаел за железните и сребър-
ните рудници, чиято експлоатация 
започнала при Клавдий и Нерон. 
До инвазия не се стигнало, въпре-
ки че археологията дава доказател-
ства за следи от римски укрепле-
ния на острова на територията на 
атребатите – съюзно на Рим племе, 
преселило се в Британия след зав-
ладяването на Галия. Намерен е 
ров, изпълнен по римски маниер, 
от което може да се дължи на при-
съствието на неголям римски разуз-
навателен или военен контингент. 
Разбира се ровът може и да е част 
от емпорий – укрепено търговско 
селище, построено от атребатите 
по римски образец. Известно е, че 
царят на атребатите – Коммий бил 
съюзник на Цезар и бил оставен 
от него да управлява преселници-
те в Британия. Той даже построил 
нова столица Каллева /дн. Сил-
честър/ по предварителна плани-
ровка. Освен това отношенията на 
римляните с атребатите били при-
ятелски, което показват и монети-
те им, сечени по римски образец. 
Наследникът на Август – Ти-
берий не предприемал по от-
ношение на Британия никакви 
действия, а Калигула,‚ осъщест-
вил‘ британски поход в присъ-
щия за него комичен стил, при-
ключил с бутафорно сражение 
срещу Нептун в Северна Галия. 
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Политическата обстановка
в Британия в навечерието

на инвазията през 43 г.

Отношенията между племената на ос-
трова били доста напрегнати. Между 
тях нямало политическо единство и те 
били в непрекъснати войни едно с дру-
го. Племената били управлявани от 
аристократи, командващи кланове от 
привърженици, опора на които били 
мощни укрепления върху хълмовете. 
За кратко едно племе получавало до-
минираща роля, но съседите му тогава 
се обединявали срещу него. Ситуация-
та се усложнявала и от миграцията на 
племена на белгите и атребатите от по-
корената от римляните Галия. Жесто-
костта и грабежите били повсеместни. 
На югоизток /в дн. Уесекс/ най-силно-
то племе, както и по цезарово време си 
оставало това на катувелауните, чийто 
вожд Кинобелин /Цимбелин/ подчи-
нил тринобантите. Царят дори секъл 
монети имитиращи римските.

На юг /дн. Хемпшир и Уилшир/ били 
земите на преселилите се от конти-
нента атребати и белги. В Норфолк 
и Съфолк живеели ицените, а в Дей-
вън и Корнуол – думнони. По на север 
бил племенният съюз на бригантите. 
Катувелауните враждували с атреба-
тите и кантиите – племе населявало 
Кент, което след разгрома на венетите 
обсебило търговията с римска Галия. 
След покоряването на атребатите и 
кантиите, в семейния дом на катувела-
уните ибухнала разпра за това кой да 
прибира търговските мита. Цимбелин 
и двамата му сина Карактак и Тогодумн 
изгонили третия наследник Админий, 
обвинявайки го, че е римски наемник. 
Последният естествено се отправил да 
търси правата си в Рим. Там пристиг-
нал и атребатския вожд Верика, след 
като Карактак през 40 г. завладял 
земите на племето му и го изгонил. 
Поводът римляните да се намесят 
в Британските дела била и иници-
ирана от катувелауните Карактак 
и Тогодумн акция срещу римските 
търговци и конфискацията на съдо-
вете им. Отдавна планираната инва-
зия освен нови завоевания и печал-
ба целяла да повдигне авторитета 
на императора пред легионите му. 
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Експедицията в Британия
 
 
Участвали легиони
 
Гръбнакът на експедиционния кор-
пус бил съставен от legio II Augusta, IX 
Hispana, XIV Gemina, XX Valeria, под 
ръководството на опитния военачал-
ник Авъл Плавций, за логистиката от-
говарял освобожденецът на Клавдий 
– Нарцис. В кампанията участвал и 
бъдещият император Веспасиан /ко-
мандващ legio II Augusta/. Били за-
действани кавалерийски и пехотни 
помощни войски, съставени от гали 
и батави. Съвременните анализато-
ри изчисляват количеството войски 
до 40 000, заедно с подразделенията 
преторианска гвардия, пристигнали 
по-късно заедно със самия император. 

Счита се, че римляните дебаркира-
ли в Кент до дн. Ричбъро, където има 
открити остатъци от римски укрепле-
ния. Според Дион Касий те слезли на 
територията на съюзните им кантии. 
Атребатите, водени от наследника на 
Верика – Когидубн също доказали ло-
ялността си, осигурявайки провизии 
за римската войска и помощни отряди. 
Така, за разлика от легионите на Це-
зар, войските на Клавдий избягнали 
‚битката за плажа‘. Катувелауните, 
които най-вероятно били известени 
от симпатизиращи им племена за гот-
вената инвазия, се оттеглили във въ-
трешността на страната, където съ-
средоточили силите си и подготвили 
отбраната. Първото решително сра-
жение станало при. Река Мидуей, къ-
дето бритите се опитали да попречат 
на римляните да прекосят реката. 
След упорна двудневна битка леги-
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оните се прехвърлили на отсрещния 
бряг, като се отличили и батавски-
те помощни части, преплували ре-
ката самостоятелно в по-отдалечена 
местност и нападнали бритите в гръб. 
 
Варварите отстъпили към Темза, къ-
дето се прегрупирали. След нови бо-
еве те понесли загуби, като Тогодумн 
бил смъртно ранен и починал. Ко-
мандването на катувелауните било 
съсредоточено в ръцете на Карак-
так, който избягвал решително сра-
жение, водейки партизанска война. 
На практика войната била спечелена, 
затова Плавций решил да изпрати из-
вестие на Клавдий и да го покани за 
завършека на кампанията. Последни-
ят предварително бил съсредоточил в 
Галия няколко преториански кохорти 
и слонове /чиято роля била единстве-
но да впечатли бритите, които никога 
не били виждали такива животни/. 
 
Участието на Клавдий според ан-
тичните източници
 
 
Светоний в „Дванадесетте Цеза-
ри“ дава доста лаконичен коментар 
за ролята на Клавдий във войната: 
„за няколко дена той подчинил част 
от острова без нито една битка 
или кръвопролитие и след няколко 
месеца отсъствие се върнал в Рим 
и отпразнувал пищен триумф“. 
Разбира се Светоний бил крайно не-
доброжелателно настроен към цяла-
та Юлиево-Клавдиева династия, за-
това пък по-късните историци, които 
нямали толкова лично отношение 

като Дион Касий са ни оставили по-
подробна информация на пътешест-
вието на императора в Британия: 
„Той /Клавдий/ се отправил надо-
лу по реката до Остия, а оттам 
по крайбрежието до Массалия /дн. 
Марсилия/. Оттам той по реки или 
по суша стигнал до Океана. Слязъл 
в Британия той бил посрещнат от 
легионите, чакащи го около Темза. 
Поемайки командването Клавдий 
преминал на другия бряг на реката и 
започнал сражение с варварите, кои-
то успяли да се съберат докато той 
пътувал; разгромил ги и превзел сто-
лицата на Цимбелин – Камулодунум 
/дн. Колчестър/. Той подчинил много 
племена, част от които се предали 
доброволно, а други – след употреба-
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та на сила. Бил провъзгласен за импе-
ратор няколко пъти, въпреки обичая 
по време на война това да става само 
веднъж. Той обезоръжил и подчинил 
варварите и заповядал на Плавций 
да покори останалите брити. След 
това той побързал назад в Рим“. /
Cassius Dio, Roman History 60. 19-22/. 
По време на престоя си в Британия 
Клавдий приел клетва за вярност от 
вождовете на 11 покорени племена. 
Карактак избягал в Уелс и с помощта 
на племената ордовици и силури про-
дължил съпротивата до 51 г. /когато 
бил пленен и предаден на римляните/. 
 
Отношение на покорените бри-
тански племена към римляните 
Любопитното е, че нито на терито-
рията на тринобантите, нито на тази 
на катувелауните няма следи от по-
жарища, характерни при нахлуване 
на чужда територия. Следи от щурма 
на Камулодунум също не са открити, 
което показва, че по-голямата част на 
населението се подчинило на новия 
ред и не оказало съпторива. Най-ве-
роятно и голяма част от племенна-
та аристокрация на катувелауните 
съхранила статуса си. За цар на ка-
тувелауните бил поставен Админий. 
Подчинените на катувелауните племе-
на приветствали римляните, чието ид-
ване сложило край на доминацията на 
силното племе. Вождът на атребатите 
- Когидубн за подкрепата си бил титу-
лован като „велик цар на Британия“, 
а пълното му име - Тиберий Клавдий 
Когидубн показва, че е получил рим-
ско гражданство лично от императора. 
 

Британия след кампанията на 
Клавдий
 
Клавдий умело използвал междуп-
леменните противоречия и кампа-
нията му била съпроводена с мини-
мални загуби /което признава дори и 
Светоний/. Опирайки се на мощта на 
легионите и на съюзните племена на 
ицените, тринобантите, атребатите и 
кантиите, той успял да създаде здрав 
плацдарм в центъра на острова – на-
чинание, в което Цезар се бил прова-
лил.

 
Затова не е учудващо създаването 
през 43 г. на провинция Британия със 
столица Камулодунум. Това било как-
то доказателство за военния талант на 
императора пред легионите в импе-
рията и опозицията в Сената, така и 
демонстрация на увереност, че новото 
завоевание не е краткотрайна авантю-
ра, а планиран ход, целящ да затвърди 
римската власт на острова. Разбира се 
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съюзните племена не били включени 
веднага в римката провинция, коя-
то обхващала главно територията на 
катувелауните и на кантите /където 
били разположени повечето стратеги-
чески лагери и пристанища на римля-
ните/. Планът на Клавдий /следван и 
от Нерон/ бил земите на приятелските 
царства постепенно да бъдат инкорпо-
рирани в провинцията, за да не се съз-
дадат предпоставки за въстание в тила 
на победоносно напредващите римски 
легиони, което да спре по-нататъчната 
експанзия. Както показва историята - 
въстанието на Будика през 60-та годи-
на била реакцията на доскоро съюзни-
те племена на ицените и тринобантите 
по отношение на този замисъл, но 
тогава процесите на романизиране 
на Британия били вече необратими. 
 

 

Мраморен барелеф, показващ Клавдий като победител и едновременно осво-
бодител на Британия /представена като полугола жена/. Интересен детайл 
е фригийската шапка на главата на императора, символ на гражданските 
свободи. Пропагандата представя Клавдий като освободител на Британия 
от властта на силното племе на катувелауните.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 141

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

http://www.monuments.bg/


 http://nauka.bg 142

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

Абстракт:
 
В обзора е изложено какво предста-
вляват нанотехнологиите и как се 
прилагат в медицината, и по-конкрет-
но в офталмологията. Засегнати са  
едни от основните цели на наномеди-
цината, т.е. всеобхватно наблюдение, 
контрол,защита и подобряване на  
биологичните системи на молекуляр-
но ниво, използвайки инженерни на-
нометоди и наноструктури, които да 
постигнат лечебен резултат. Описани 
са  приложенията, които  нанотехно-
логиите намират  в офталмологията 
(включително начините на  лечение 
на оксидативния стрес, проектиране 
на фрактални устройства, импланти-
рани в очите, доставяне на лекарстав 
с микропомпи и лечение на дегене-
ративни заболявания на ретината с 
генна терапия, протезиране и регене-
ративна наномедицина). Проследяват 

се революционните подходи на нано-
технологиите, насочени към насто-
ящите терапевтични предизвикател-
ства, като предоставяне на лекарства 
и премахване на следоперативни бе-
лези.  Нанотехнологиите могат да да-
дат възможност за справяне с нереши-
ми до момента проблеми (например 
лечение на пациенти с дегенеративни 
очни заболявания).  

МЕДИЦИНА

Приложение на нанотех-
нологиите в медицината и 
офталмологията
 Доц. д-р Красимир Коев д.м

Медицински университет, София
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Нанотехнологията е наука и техноло-
гия, чиито методи се прилагат на нано 
ниво. Мерните единици, с които бора-
ви тя са от 1 до 100 нанометра (1). 
Нанонауката и нанотехнологиите са 
съсредоточени в изучаването и при-
лагането на най-малките частици. Тя 
може да се използва във всички други 
области на науката, като химия, би-
ология, физика, материалознание и 
инженерство.
Средновековните стъклописи са при-
мер за това как една форма на нано-
технологиите е била използвала в пре 
- модерната епоха . 
Трудно е да си представим, колко мал-
ки са нанотехнологиите. Един нано-
метър се равнява на  една милиардна 

част от метъра. Ето няколко примера:
Един инч съдържа  25400000 нано-
метра;
Един лист от вестник е с дебелина око-
ло 100 000 нанометра;
Нанонауката и нанотехнологиите 
включват  наблюдение и  контрол над 
отделните атоми и молекули. Всичко 
на Земята е съставено от атоми - хра-
ната, сградите и къщите, в които жи-
веем и нашите собствени тела.
Нещо толкова малко като един атом е 
невъзможно да се види с невъоръжено 
око без помощта на микроскоп. Ми-
кроскопите, необходими за наблюда-
ване на наночастиците са създадени 
сравнително скоро - преди около 30 
години.
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Съвременните учени и инженери на-
мират широко приложение за нано 
технологиите, като използват свой-
ства, като например по-висока ско-
рост, по-голямо тегло, засилен кон-
трол на светлинния спектър.
Лечение, насочено към рака като ра-
кета, рецептори, които „разговарят” 
с лекаря, когато кръвното налягане е 
прекалено високо, тумор, който про-
меня цвета си за подпомагане на хи-
рурзите – всичко това звучи като на-
учна фантастика, която се превръща в 
реалност, благодарение на нанотехно-
логиите в медицината. Нанотехноло-
гиите помагат в революционизиране-
то на лечение на ракови заболявания, 
като предоставят  по-бързи и по-дос-
тъпни здравни грижи (2).

Наномедицина
За медицински процедури като хими-
отерапията, лечението е като опит да 
се улучи малка цел с пожарникарски 
маркуч. Вероятността да се уцели цел-
та е висока, но по време на процеса съ-
ществтува опасност и останалата част  
да бъде повредена. Сходен е случаят 
и с търсенето на раковите клетки. Хи-
миотерапията е ефективна, но води 
до множество нежелани странични 
ефекти(3).

Наномедицината има за цел да пре-
върне пожарникарския маркуч в точ-
на стрела. Лекарства, имащи за цел да 
достигнат  токсините в туморите, без 
да засягат други части на тялото, вече 
са приоритет на  клиничните проучва-
ния. Целта е и откриването на причи-
ната за болестта на Алцхаймер. 

Тази нова технология не намира при-
ложение само в лечението. С изслед-
вания се проучва метод, при който с 
помощта на наночастиците се пре-
доставят специфични изображения, 
помагащи по време на операции. В 
комбинация със специфична боя, час-
тиците реагират на тумори, като по 
този начин  се визуализира местона-
хождението на раковите тъкани. Тези 
иновации могат да направят операци-
ите по-бързи и по-ефективни.

Нанопроводници
Чрез имплантиране на нанопровод-
ници, които записват важни показа-
тели, може да предупредят пациента 
или лекаря при наличие на тревожни 
колебания в кръвното налягане. Сиг-
налите могат да бъдат особено полез-
ни, когато пациентите пътуват в чуж-
бина. В момента, най-удобният метод 
за измерване на кръвното налягане е 
с апарат, който се запасва около рамо-
то, но с помощта на нанопроводници-
те, малък часовник може да записва 
данните и дори да изпраща сигнали  в 
случай на спиране на сърдечната дей-
ност (4).

Контролът на инфекциите е друга 
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област на нанотехнологиите в здра-
веопазването, която може да има по-
ложително действие. Създадени са ла-
бораторни екипировки, изработени от 
наноразмерни силиконови  частици, 
които отблъскват микроскопичните 
материали. Силиконът създава напре-
жение върху повърхността на дрехи-
те, като подпомага  отхвърлянето на  
99,9 процента от опасните бактерии, 
открити в кръвта и при повръщанене, 
които могат да бъдат опасни за лека-
рите и медицинските сестри. Инова-
тивните материали, от които са изра-
ботени медицинските екипировки не 
само осигуряват безопасността на ме-
дицинските специалисти, но и предо-
твратяват разпространението на боле-
сти върху други пациенти.
Приложение на нанотехнологиите в 
офталмологията (5): 
 
• Създаден е метод за повишаване на 
проникването на капките в очите чрез 
използване на наночастици от хидро-
лизирано багрило;
• Навлизането на капките в очната 
сфера се ограничава предимно от ро-
говицата, която функционира като ба-
риера;
• Чрез използването на наночастици, 
съставени от хидролизирано багрило 
(с частици от около 200 нанометра в 
диаметър) се постига  десет пъти по-
ефективно очно проникване.
• Наночастиците се получават чрез ме-
тода на повторното преутаяване;
• Лазерна конфокална флуоресцентна 
микроскопия показва, че багрилата, 
получени от наночастици, покриват 
епителната бариера  на роговицата, 

която има тесни връзки, като така се 
постига по-дълбоко проникване в ро-
говицата;
• По-голямото проникване на багри-
лото в роговицата се дължи на разме-
ра на наночастиците  и на трансфор-
мирането на багрилната полярност от 
липофилна към хидрофилна в хидро-
лизните реакции ин виво;
• Използването на хидролизните ре-
акции ин виво за промяна на физико-
химичното свойство на наночастици, 
съставени от хидролизируеми съеди-
нения, е ефективен подход за пови-
шаване на по-доброто проникване на 
капки в очите.
Един от научните стремежи е съ-
средоточен върху проектирането на 
фрактални устройства, които се поста-
вят в очите. Изследователски екипи 
преследват една иновационна стра-
тегия – отглеждането на наноцветя, 
които ще помогнат на хора, загубили 
зрението си, например тези, страда-
щи от дегенерация на макулата. Тези 
наноцветя не са рози или лалета. Това 
са наноцветя, поникнали от засети ме-
тални наноразмерни частици, които 
растат по естествен начин – агрегация 
с ограничена дифузия. Те ще бъдат 
фрактали и  ще общуват ефективно с 
невроните (6).
Фракталите са частици с неправилни 
криви форми, които могат да се на-
блюдават с микроскоп. В математи-
ката този термин е познат като полус-
ходство. Дървета, облаците, реките, 
галактиките, белите дробове и невро-
ните са фрактали. 
Очните хирурзи ще имат възможност-
та да имплантират тези фрактални ус-
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тройства в очите на слепи пациенти, 
чрез интерфейсна верига, която ще 
събира светлината, хващана от рети-
ната и ще я отвежда до невроните за 
получаване на зрителен образ.  
Чрез този подход могат да се преодо-
леят проблеми, възникващи с насто-
ящите усилия за имплантиране на фо-
тодиоди зад очите. Настоящият чип е 
с ограничени възможности, тъй като 
не позволява достатъчно връзки с не-
вроните.
В Кентърбъри, Нова Зеландия, се про-
веждат експерименти с различни ме-
тали за отглеждане на фрактални цве-
тя на имплантируеми чипове.
Цифровите фотоапарати се прибли-
жават до капацитета за улавяне на 127 
мегапиксела на човешкото око, но на-
стоящият чип, базиран на импланти, 
поради своя интерфейс може да  оси-
гури около 50 пиксела резолюция.
Едно от  предизвикателствата  е оп-
ределянето на това кои метали могат 
безопасно да навлязат в тялото, без да 
предизвикат проблеми с токсичност-
та. Крайната цел е  разработването на 
чип, който помага на слепите да про-
гледнат.

Необходимостта от намиране на ле-
карство за лечение на заболяване на 
ретината в момента е доминирана от 
лекарствена терапия, която да използ-
ва механизма на интравитреална ин-
жекция. Това не само отнема време за 
клиничните процедури, но със сигур-
ност е изключително изтощително за 
пациента. Инжекцията е предпоставка 
и  за възникването на риск от услож-
нения като ендофталмит, вътреочно 

възпаление, регматогенно отлепване 
на ретината, разкъсване на ретината и 
ятрогенна травматична катаракта (7). 
Бъдещите изследвания са съсредото-
чени върху механизма на откриване 
на лекарство за  очите, както и вър-
ху състава и ефективността на лекар-
ства за анти - съдови ендотелни рас-
тежни фактори. В устройството на 
иновационните системи за създаване 
на очни лекарства, особено за задна-
та очна камера, ще бъдат включвани 
нанотехнологиите и микроелектро-
механичните системи. Разработва се  
продукт, който е биоразграждащ се 
имплант, съдържащ дексаметазон и 
кортикостероид. 
Съществува възможност за изработ-
ването на „интелигентни” устройства, 
които могат да се управляват дистан-
ционно или дори при по - сложни си-
туации - да се саморегулират. Преглед 
на лекарствения метаболизъм в зад-
ната очна  камера се осигурява от ино-
вационни микропомпи. Напреднича-
вото развитие на микроелектрониката 
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променя нивата на функционалност и 
контрол на евентуалните имплантира-
ни миниатюрни помпени устройства. 
В най-опростеното си ниво, миниа-
тюрната помпа ще бъде със собствен 
източник на енергия, лекарствен ре-
зервоар и няма да има външен кот-
нрол върху нивата на доставяното ко-
личество лекарство. Устройството ще 
бъде капацитетно ограничено от  за-
хранващия източник. Накрая устрой-
ството трябва да се експлантира от 
окото с предоставяне възможността от  
поставянето на друг подобен уред.  
С повишено ниво на сложност, може 
се позволи външен контрол върху 
устройството, например светлинно - 
модулиран управляващ сигнал. Това 
ниво на контрол може да стартира или 
да спре  устройство и  да променя ско-
ростта на доставяне на лекарство. В 
тази комуникационна функция, може 
да се включи и „разпитващо” устрой-
ство чрез активиране на  режим „пре-
въртане”. По този начин  данните биха 
могли да бъдат прочетени от устрой-
ство, използващо оптично кодирани 
техники.
Кодираните данни може да включ-
ват, например, данни за еквивалентен 
обем на разпределеното лекарство, 
както и статуса на източника на за-
хранване. Съвременната електрони-
ка със сигурност има взможността да 
предостави това ниво на функционал-
ност. Ключов елемент на дизайна на 
подобна система ще бъде  устойчи-
востта на софтуера.
В най-добрия случай, източниците на 
енергия трябва да могат  да подават 
мощност по подразбиране, без необ-

ходимостта от допълване или подмяна 
на източника. Технологията, използ-
вана за функционирането на батери-
ята, изисква високи енергийни  обем-
ни фактори. Предаването на енергия 
в източника, чрез използването на 
микровълнова печка и електромаг-
нитната индукция също е възможно. 
Такива системи вече са разработени 
за по-големи системи за импланти-
ране. Една от тях е с висока плътност 
на акумулаторната батерия, интегри-
рана в силициеви схеми за биомеди-
цински приложения за имплантация.  
Редица технологии имат потенциал за 
монтирането на миниатюрни помпе-
ни системи за доставяне на лекарства. 
Основният елемент на такава помпена 
система са импулсите на променли-
вия ток (положителни и отрицател-
ни), които причиняват деформация на 
мембраната в различните сетива.

В началния етап, течността се изтегля 
в камерата на помпата при затворен 
изходящ отвор. В крайната фаза, теч-
ността преминава през изпускател-
ния канал при затворен входен канал. 
Тези помпени системи  имат оптимал-
на честота за нивото на доставяне на 
лекарства. Ключов елемент в дизайна 
е да се сведе до минимум операциония 
стрес върху мембранния  материал и 
да се предотврати повреда.

Модернизираните техники за разши-
рена цифрова симулация се използват 
за оптимизиране на дизайна и кон-
фигурациите на нанотехнологиите.  С 
помощта на електрохимичен и йонно - 
проводим полимерен филм може да се 
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постигне задвижване на микро – пом-
пите, споменати по-горе. Те биха мог-
ли да предоставят достатъчно енергия 
и достатъчно количество лекарство в 
изпълнение на основната си функция.  

Приложение на лекарсвени сред-
ства и генна терапия в наномеди-
цината (8)

Наночастиците могат да се приемат 
от клетките чрез различни механизми 
- например  с фагоцитоза, макропи-
ноцитоза, ендоцитоза или клатрин – 
медиирана ендоцитоза, посредством 
които наночастиците могат да достиг-
нат до различни вътреклетъчни струк-
тури.  
Възможно е конструирането на нано-
частици, насочени към конкретен на-
чин за вътреклетъчно приемане, в за-
висимост от това към кои молекули са 
насочени наночастиците, например, 
холестеролът може да бъде повлиян 
чрез кавеолин-медиирана ендоци-
тоза. Възможно е и насочването на 
наночастиците към специфични су-
бклетъчни органели, например мито-
хондрии или ядро.

При някои пациенти с пигментен ре-
тинит се среща мутация на тирозин 
киназа, наблюдавана и при лабора-
торни плъхове. Чрез експеримент се 
установява, че пигментния епител на 
ретината на плъхове не фагоцитира 
фоторецепторни външни сегменти 
правилно, в резултат на дегенерация-
та на колбичките и конусите на фото-
рецепторите.
Оксидативното увреждане играе роля 

в патогенезата на много заболявания 
на ретината, включително възрасто-
вата макулна дегенерация, диабетна 
ретинопатия, ретинопатия при недо-
носени и фототоксичност. Тъй като 
размерът на наночастиците на сери-
евия оксид (CeO2) намалява, те ин-
дикират образуването на повече сво-
бодни атоми кислород в кристалната 
структура, особено при диаметър 3-5 
нм. Като резултат, наночастиците  мо-
гат да открият  реактивните кислород-
ни частици. 
Свободното насочване на наночасти-
ци подпомага намаляването на пато-
логичната неоваскуларизация на ре-
тината при мишките, което намалява 
мутацията на генните рецептори на 
липопротеин. 
Тази регресия се проявява дори ко-
гато наночастиците са инжектирани 
интравитреално след установена му-
тация на ретиналния фенотип. С по-
мощта на една инжекция се потиска 
неоваскуларизацията в продължение 
на седмици, тъй като наночастиците 
действат като регенеративен антиок-
сидант. Наночастиците забавят раз-
витието на повишени нива на съдовия 
ендотелен растежен фактор чрез този 
метод. Това означава, че наночастици-
те могат да бъдат ефективни при лече-
ние на оток на макулата при диабети-
ците  и оток на ретината, предизвикан 
от хороидална неоваскуларизация.

Вирусните вектори могат да доставят 
по  ефективен начин гени, но също мо-
гат да крият рискове, например иму-
ногенност и мутагенеза. Невирусните 
вектори (например, полимери, липи-
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ди) са висока преносимост на гени и 
носят нисък риск от развитие на иму-
ногенност и са сравнително по-лесни 
за производство.
Наночастиците могат ефективно да 
доставят гени до клетките и се считат 
за средство за доставяне на гени в ди-
агностиката и лечението на очни забо-
лявания. Комплексни катионни поли-
мери и отрицателно зареден плазмид 
на ДНК, наречени полиплекси, имат 
по-ефективна трансфекция, в срав-
нение с аденовирусните вектори. По-
липлексите имат нанометров размер, 
голям векторен капацитет и могат да 
виреят в нуклеазна среда. Те са с отно-
сително висока транефективност, как-
то за клетките, които се делят, така и 
за тези които не се делят (3). 
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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Под катастрофално в обществено-
то съзнание се подразбира нещо 

неочаквано и ужасно. Впрочем най-
близко до този образ са земетресени-
ята, когато един от символите на по-
стоянството и надеждността - земната 
твърд - започва силно да трепти, по-
крива се с пукнатини и се деформира 
по странни начини. Какви са възмож-
ностите за предсказване на подобни 
внезапни и страшни катаклизми?
Неопределеността в отговора на този 

въпрос красноречиво се потвърждава 
от текста на резолюцията, приета през 
януари 2009 г. от Генералната асам-
блея на Международната асоциация 
по сеизмология и физика на земни-
те недра в Кейптаун. В резолюцията 
едновременно се подчертава актуал-
ността на изследванията по прогно-
зите на земетресенията, както и до-
казателствата за възможностите на 
такава прогноза. Именно по примера 
на прогнозите на земетресенията се 

След като многохилядна армия от силиконови гадателки и новоизлюпени 
професори (от Ангола и НБУ) прогнозират края на света или земетресения, 
ние си позволяваме да ви представим статията на един скромен доктор на 
физико-математическите науки и главен научен сътрудник от Междуна-
родния институт по теория на прогно-зите на земетресенията и матема-
тична геофизика на руската Академия на науките Михаил Владимирович 
Родкин, отпечатана в руското списание с над стогодишна история „Приро-
да“.

ФИЗИКА

Задачата: Прогнозиране 
на земетресенията
„Светът на физиката“  Автор: М. В. Родкин

Статията е публикувана в бр. 2, 2013 г. от списание „Светът на физиката“ (WOP.
COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.

Превод: Н. Ахабабян
М. В. Родкин. Задача: прогноз землетрясений, сп. „Природа“, №10, 2010
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отработват различните методи за про-
гнозиране на развитието на неустой-
чивостите и кризите, използвани след 
това в най-различни сфери - във фи-
нансите, поведението на сложни ин-
женерни съоръжения, екологията.

Младост – време на несбъднати 
надежди

Първият регистриран пример за ус-
пешна прогноза на земетресение се 
отнася за 1970 година. Тогава изгле-
ждаше, че окончателният успех за ста-
билни и съдържателни прогнози не е 
далеч - трябва само да се събере пове-
че разностранна информация за със-
тоянието на земните недра и умение 
на обработката й. Най-активно с про-
блемите за прогнози на земетресения 
се занимаваха в Китай, СССР, САЩ и 
Япония. Американците и японците за-
лагаха на регионалните мрежи за съ-
биране на геофизична информация, 
Съветският съюз - на усъвършенства-
нето на методиката на събиране и ана-
лиз на данните от специално подгот-
вени полигони. Китайците, както не 
веднъж в своята история, бяха заложи-
ли на многобройното, трудолюбиво и 
изпълнително население на страната.
През периода на културната револю-
ция в КНР беше създадена цяла армия 
от народни наблюдатели, които бяха 
длъжни да съобщават за всички явле-
ния, които могат да имат отношение 
към наближаването на силно земетре-
сение: изменение на нивото на водите 
в кладенци, аномалии в поведението 
на животни и много други възможни 
признаци за надигаща се катастрофа. 

В няколко от най-чувствителните се-
измологични райони бяха организи-
рани и мрежи за инструментално на-
блюдение. И през 1975 г. се достигна 
до голям успех - китайските специа-
листи успяха да предскажат силното 
Хайченгско земетресение с магнитуд 
7.3. В продължение на няколко ме-
сеца наблюденията бяха фиксирали 
аномално бързи движения на земната 
повърхност. След това бяха зачестили 
сигналите от народните наблюдатели 
за аномално поведение на животни. И 
накрая, на 4 февруари в 14 ч. след се-
рия от слаби тласъци - също възможен 
предшественик за предстоящо силно 
земетресение - е обявена обща трево-
га. Хората са изведени от зданията, а в 
19 ч 36 мин. е последвал силният удар, 
разрушил 90% от всички съоръжения 
на град Хайченг.
От 600-хилядното население на гра-
да загиват около 2 хиляди и близо 27 
хиляди са ранени. Но без предупре-
дителните мерки броят на жертвите 
е щял да бъде много по-голям. Впро-
чем еуфорията от успешната прогноза 
продължава недълго: на 28 юли 1976 
г. непредсказаното разрушително 
Таншанско земетресение оставя под 
руините на китайските градове (в това 
число и в Пекин) повече от 240 хиля-
ди души. През следващите години в 
Китай успяват да предскажат значите-
лен брой земетресения, но в повечето 
случаи стихията нанася ударите си не-
очаквано. Непотвърдените прогнози 
водят до големи икономически загуби 
и пораждат паника сред население-
то. Анализът на ситуацията, на броя 
на успешните и неверните прогнози 
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и последствията от тях подтиква към 
решение за ограничаване на еваку-
ационните мероприятия и по-широко 
оповестяване за възможни земетресе-
ния.
Неуспехът на китайската програма за 
предсказване на земетресенията се 
приписва на ненадеждността на ме-
тода на събиране на данни: податли-
востта на народните наблюдатели на 
изблик на бдителност, или обратно, 
тяхното неоправдано пренебрежение.
Изглежда, решението на проблема ще 
трябва да се търси в обезпечаването 
на съвременна геофизична мрежа. Се-
измологичните области на САЩ и ця-
лата територия на Японските острови 
бяха покрити с плътна мрежа за гео-
магнитни наблюдения. При това те не 
бяха ограничени само с регистрация-
та на сеизмичните трептения: измер-
ваха се температурата и химическият 
състав на подземните води, скоростта 
на движение на земната повърхност, 
аномалиите на гравитационното и 
геомагнитното поле, мо-ниторинг на 
атмосферните, йоносферните и гео-
електричните явления. В Съветския 
съюз не достигаха средства за разгъва-
не на регионални мрежи за наблюде-
ние и затова в най-уязвимите райони 
бяха създадени редица първокласни 
комплексни геофизични полигони.
Обаче и надеждите, свързани със съ-
временната техника, не бяха оправ-
дани. Големият обем на получаваната 
геофизична информация не доведе до 
забележимо нарастване на качеството 
на прогнозите. Учените регистрираха 
огромно количество различни геофи-
зични аномалии, предположително 

свързани с процесите на настъпващо 
земетресение (подобно например с 
бързите движения на земната повърх-
ност преди земетресението в Хайченг). 
Обаче по-голямата част от такива ано-
малии не се повтаряха при другите 
земетресения. Независимо от всич-
ки усилия така и не се удаде начин за 
получаване на ефективна и икономи-
чески оправдана прогноза, при която 
предотвратяването на загубите устой-
чиво да превъзхожда загубите от лъж-
лива тревога.

Време на дълбок скептицизъм

В резултат на тези неуспехи започна 
да се развива дълбок скептицизъм от-
носно възможностите за прогнозира-
не на земетресенията. Той беше особе-
но силен в страните, където дотогава 
бяха създадени технически най-съ-
вършените мрежи за наблюдение и 
където перспективите за получаване 
на прогнози до неотдавна изглеждаха 
толкова близки. И този скептицизъм 
получи много авторитетна теоретична 
подкрепа. В основата на теоретичната 
сеизмология лежи известният емпи-
ричен закон на Гутенберг- Рихтер. Той 
свързва броя и силата на трусовете 
със степенен закон: при увеличаване 
на енергията на земетресението 1000 
пъти (с 2 единици магнитуд) количе-
ството събития с такъв мащаб нама-
лява около 100 пъти. От това впрочем 
произтича и важният извод: основна-
та част от цялата отделена сеизмична 
енергия се пада на малък брой от най- 
силните събития. А именно те причи-
няват големите загуби особено когато 
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засягат големи градове. Учените на-
стойчиво се опитват да обяснят закона 
на Гутенберг- Рихтер още с неговото 
установяване. През втората полови-
на на ХХ век се изяснява, че такова 
разпределение се среща не само в се-
измологията. На аналогичен закон се 
подчинява и броят на жертвите в за-
висимост от природните катастрофи 
(не само земетресенията), по подобен 
начин са разпределени и населените 
пунктове по брой жители, компаниите 
- по големина на капитала им, военни-
те конфликти - по броя на жертвите. 
Във физиката законите със степенни 
разпределения са типични за критич-
ните процеси (например за фазовите 
преходи от втори род). Прието е те да 
се наричат самоподобни, защото при 
тях отсъстват каквито и да са избра-
ни размери и характерът на разпреде-
ленията е един и същ (самоподобен) 
за слаби, средни или силни събития. 
Съответно процесите на различни 
пространствени и времеви мащаби 
изглеждат еднообразни. Така карта 
на тектонични пукнатини на земната 
кора с мащаб стотици километри при-
лича много на шлиф на планинска по-
рода с мрежа от микропукнатини. За 
геометрично описание на такива са-
моподобни структури служат фракта-
лите. Същественото е, че подобни раз-
пределения не могат да се реализират 
в безкрайни области (тогава биха въз-
никвали физически нереализируеми 
безкрайности). Обикновено такива за-
кони на разпределения са в сила в ди-
апазона на няколко порядъка.
През 1987 г., за да обяснят широко-
то разпространение в природата на 

степенните разпределения, америка-
нците К. Уизенфелд (K. Wiesenfeld), 
датчанинът П. Бак (P. Bak) и китаец-
ът Чао-Танг (Chao Tang) предложиха 
красива и оказала се много плодот-
ворна идея за развитие на самоорга-
низираната критичност или в абреви-
атура СОК хипотезата. Тя предполага, 
че сложните динамически системи 
самопроизволно еволюират в посока 
на критичните състояния, при което 
съществена роля играят взаимодейст-
вията не само със съседните, но и с да-
леко отстоящи елементи.
Критичните явления и съответства-
щите им степенни закони са добре 
изследвани във физиката - те са ха-
рактерни за системи, състоящи се от 

Фиг. 1. Усреднена зависимост на 
измененията на броя (N) на слаби 
земетресения за единица време преди 
силни земетресения и след тях. Ясно 
се вижда тенденцията на степенното 
нарастване на броя на фортшоковете, 
свидетелстващо за принципната 
възможност за прогнози
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голям брой взаимодействащи помеж-
ду си обекти. Такова взаимодействие 
води към съгласуване на поведението 
на много частици и развиването на 
„конкуренцията“ между различните 
типове на съгласуваното поведение. 
При изкипяването на прегрята вода 
(не напълно строг, но разбираем при-
мер) достатъчно е само възникването 
на зародиш на нова фаза, когато
към него веднага ще се присъединят 
и ще преминават в новата фаза голям 
брой от обкръжаващите го атоми. При 
това между съседните зародиши въз-
никва конкуренция за атоми, от чийто 
ход зависи и разпределението на ме-
хурчетата по размери: по-едрите за-
родиши имат преимущество. Анало-
гично, по-големите градове по-силно 
привличат хората, предоставяйки им 
по-големи възможности за избор на 
работа и отдих. Подобен кооперати-
вен вид поведение рязко се отличава 
от онова, при което отделните елемен-
ти на системата имат независимо по-
ведение като например на молекулите 
в идеален газ.

Моделът СОК претендира да обясни 
защо в толкова различни системи въз-
никват степенни закони на разпреде-
ления. Той бързо доби голяма попу-
лярност и стана общоприет начин за 
обяснение на всички случаи на реа-
лизация на степенни (или подобни на 
тях) разпределения при развитие на 
самоорганизирана критичност.
Трябва обаче да се отбележи, че изящ-
ността на СОК моделите в значителна 
степен се маскира от обстоятелството, 
че развитието на самосъгласуваните 

еволюции на сложни системи по по-
сока на критичните състояния в тях в 
много от случаите просто се постули-
ра. Примерите на конкретни механи-
зми, описващи такава еволюция, и до-
сега са малко, и всички те основно се 
отнасят до силно опростени модели.
Във връзка с проблема за прогноза на 
земетръси литосфе- рата на Земята по 
СОК хипотезата
се разглежда като среда, намираща 
се постоянно в критично (т.е. крайно 
неустойчиво) състояние. В критич-
но състояние отсъстват характерни-
те пространствено-времеви размери 
и следователно надеждни оценки за 
място и време на земетресението са 
невъзможни. От това следва, че въз-

Фиг. 2. Разпределението на броя (N) 
на градовете в зависимост от броя 
на жителите може да бъде описано 
със степенен закон на разпределение, 
аналогично на разпределението на броя 
на земетресенията в зависимост от 
сеизмичната енергия. Приведените 
данни са за големи градове в Русия за 
1897, 1939 и 2009 година
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никването в даден момент на едно 
или друго земетресение е изключи-
телно работа на случая и принципно 
непредсказуемо. В такава ситуация 
в унисон със запомнящия се образ 
от научнофантастичния разказ на Р. 

Бредбъри размах на крилата на пепе-
руда може да доведе до пусков меха-
низъм за възникване на голяма ката-
строфа. Ако това е така, проблемът за 
предсказване на земетресения отпада 
като принципно неразрешим, даже и 

Фиг. 3. Градацията на сивия цвят съответства на различния брой най-тежки 
(първи клас) и по-слаби престъпления. Вижда се, че повишаването на най- 
тежките престъпления се предшества от периоди на увеличение на по-слабите. 
Активизацията “се прелива” от области с по-малка престъпност към долния 
десен ъгъл на рисунката към областта на по-тежките - в левия горен ъгъл
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като „ненаучен“, подобен на усилия-
та за изобретяване на вечен двигател. 
Наистина за получаването на прогно-
зи в рамките на СОК модела се изис-
ква безкрайно голям обем информа-
ция, чак до отчитане на нищожното 
смущение на въздуха от движението 
на крилата на пеперуда, което явно е 
нереализируемо.
Да обясним на пръсти математиче-
ската страна на ефекта на „пеперуда-
та на Бредбъри“. Всички ние още от 
времето на средното училище знаем, 
че да се дели на нула е недопустимо. 
Да си представим сега, че големината 
на ефекта се определя от член с много 
малка стойност на знаменателя, който 
зависи от раздвижването на въздуха, 
предизвикано от размаха на крилата 
на пеперудата. В този случай ефектът 
ще зависи силно и от поведението на 
пеперудата.

Но само от критичното състояние на 
земната кора ли са обусловени труд-
ностите на прогнозата? Да се опита-
ме да сравним задачата с предсказва-
нето на метеорологичното време. От 
собствен опит знаем, че тя невинаги 
е точна. А сега да си представим, че 
синоптиците не разполагат с никак-
ви средства за измерване във вътреш-
ността на атмосферата - те разполагат 
само с измервания на температурата, 
влажността и налягането под тънък 
слой земна почва. Безспорно такива 
данни носят известна информация за 
метеорологичните процеси, но едва 
ли прогноза, основана само на тях, 
може да бъде много точна. А всъщност 
сеизмолозите се намират в такова по-

ложение: пряк достъп в дълбочина на 
земната кора, където се предизвикват 
земетресенията, засега е невъзможен. 
Ситуацията в земните недра се оценя-
ва по косвен начин, по измервания на 
повърхността на Земята.
Не по-малка трудност се съдържа в 
това, че по същество не знаем какво 
е това земетресение. Още по време 
на еуфорията и надеждите известни-
ят съветски сеизмолог Н. В. Шебалин 
настояваше, че предсказанието на 
земетресенията е невъзможно, поне-
же нямаме добър модел за него. Това 
твърдение обаче изисква известни по-
яснения. Прието е, че причина за зе-
метресенията са високите тектонични 
напрежения, а самите напрежения се 
трактуват по аналогия с разрушаване-
то на обикновените образци на пла-
нински породи, само че много по-го-
леми. Трябва да се вземе образец, да 
се постави под преса и постепенно, 
увеличавайки усилието, да бъде раз-
рушен. Може също (макар и по-грубо) 
да се оцени големината на напреже-
нията в литосферата. И се оказва, че те 
са много по-малки от изискваните за 
разрушаването на образците от пла-
нински породи. Как тогава възникват 
земетресенията? Засега не е съвсем 
ясно. Особено за-гадъчно е същест-
вуването на т.нар. дълбоки земетре-
сения. При огромни налягания вътре 
в мантията на Земята (а огнищата на 
земетресенията се фиксират до дъл-
бочини от 700 км) даже за да се пре-
дизвика разместване на вече същест-
вуваща пукнатина, се изисква голямо 
напрежение. А за съществуването на 
такива големи стойности няма и на-
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мек. Обратно, всички данни говорят 
че напреженията в мантията са доста 
умерени. Впрочем, ако нямаше дълбо-
ки земетресения, то в учебниците по 
сеизмология напълно убедително би 
се доказало, че те въобще не могат и да 
съществуват. И наистина, без удовлет-
ворителен физичен модел е трудно да 
се подберат добри прогнозни призна-
ци. И още по-трудно да се интерпре-
тират резултатите от наблюдения или 
експерименти. Остава ни да проследя-
ваме вариациите в интензитета на се-
измичните процеси и да се опитаме да 
изясним неустойчивостите в неговия 
режим. Именно такъв е подходът и 
към това са ориентирани почти всич-
ки съществуващи в днешно време ме-
тоди за прогнозиране.
В края на 80-те години на миналия век 
прогнозата за земетресенията преста-
на да бъде популярна в научните сре-
ди. Да се говори за това, стана признак 
на лош тон, а и самата дума „пред-
сказание“ беше изгонена от научна-
та литература. Ако се налагаше да се 
докоснем до тази щекотлива тема, се 
използваше по-малко обвързващият 
термин „прогноза“. Модата в науката 
е не по-малко взискателна, отколкото 
в обикновения живот, и през 1984 г. 
Конгресът на САЩ даже прие специ-
ално решение за прекратяване на це-
левото финансиране на програмите за 
прогнозиране на земетресения и насо-
чи усилията към сеизмично устойчиво 
строителство.

Махалото се завръща: прогнози-
те са възможни
Изводът за принципната невъзмож-

ност за предсказване на земетресе-
нията не само не срещна подкрепа, 
но естествено, породи почти на под-
съзнателно ниво - протест. Нима та-
къв мащабен процес, при който цели 
хребети се преместват на десетки ме-
три, може да бъде задействан напълно 
спонтанно, без всякаква предварител-
на подготовка? И толкова ли земе-
тресенията приличат на критичните 
явления? Може би само с внезапност-
та, лошата предсказуемост и проявя-
ването на степенни каскади със слаба 
форшокова (развиваща се с прибли-
жаването на главния тласък) и добре 
изразена аф- тершокова (след силното 
земетресение) активизация. Но в ре-
дица принципно важни моменти сеиз-
мичният процес рязко се отличава от 
критичните явления. Например добре 
известните фазови преходи от II род 
протичат без отделяне или поглъщане 
на енергия. В същото време силните 
земетресения са съпроводени от вне-
запно отделяне на огромна енергия. 
Именно тези изхвърляния на енергия 
правят тяхното предсказване толкова 
актуално.
А и в рамките на самата СОК хипотеза 
при по-детайлно разглеждане задача-
та за прогнозиране на земетресенията 
се оказва не толкова безсмислена. Да 
поясним ситуацията с един класиче-
ски пример на критичен процес - са-
мопроизволното възникване на намаг-
нитване на материали под критичната 
точка на Кюри. При тези условия взаи-
модействието между съседните спино-
ве става толкова голямо (в сравнение 
със случайните топлинни трептения), 
че за съседните магнитни моменти е 
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по-изгодно да се построят успоредно. 
В отсъствие на външно магнитно поле 
посоката на образуваната намагните-
ност е случайна и се определя от това, 
каква посока на намагнитеност е за-
почнала да се формира първоначал-
но (напълно случаен фактор). Ясно е, 
че ако и посоката на намагнитване да 
е случайна, самият факт на нейното 
възникване е напълно закономерен и 
намагнитеността възниква неизмен-
но винаги когато температурата падне 
под точката на Кюри.
По аналогия може да се предположи, 
че прогнозиране на земетресения е 
възможно, когато критичното със-
тояние на земната кора се достига не 
винаги, т.е. можем да говорим за го-
ляма или малка критичност. И наис-
тина на Земята съществуват не само 
сеизмични, но и асеизмични райони, 
където земетресения практически не 
е имало. Едва ли литосферата на тези 
области може да бъде описана като 
непрекъснато пребиваваща в критич-
но състояние. И следователно разум-
но е да се предположи, че съществуват 
и различни степени на критичност, и 
съответно може някак си да се оценят 
мярата за критичност и вероятността 
за възникване на силно земетресение.
Обаче съществуването на абсолютно 
асеизмични територии е също про-
блематично. Крайно рядко, но земе-
тресения се случват и в такива райо-
ни. Едно от най-удивителните такива 
събития се случи на 25 март 1998 г. на 
разстояние около 500 км от бреговете 
на Антарктика, на островите Балени 
върху стабилна океанска плоча. По съ-
временни сеизмологични представи 

такива плочи е прието да се смятат за 
тектонично пасивни и абсолютно асе-
измични.
Ако се интерпретира сеизмичният 
процес като намиращ се на прага на 
критично състояние, възможна е не 
само прогноза, но и определени из-
води за характера на предвестниците 
на земетресението. Известно е, че в 
процеса на развитие на критичността 
рязко се увеличава чувствителността 
на средата към външни въздействия. 
Сеизмолозите не веднъж са забелязва-
ли, че преди големи земетресения ли-
тосферата откликва по-силно на пре-
минаването на приливни вълни или 
циклони. Тези крайно слаби по геоло-
гичните скали въздействия могат да 
играят ролята на пускови механизми. 
Един характерен признак за нараства-
нето на критичността е аномално ви-
соката променли- вост на интензитета 
на сеизмичния режим - появяване-
то на отчетлива активност или зати-
шие. Важен признак за приближава-
що се силно земетресение е степента 
на нарастване на броя на значително 
по-слабите събития (фортшокове) в 
областта на влияние на основното съ-
битие. Обаче такъв ръст надеждно се 
проявява само при съвместния анализ 
на данните за голям брой земетресе-
ния. За всяко конкретно събитие този 
ръст е неразличим на фона на силно 
нерегулярните изменения на интен-
зитета на сеизмичния режим. За раз-
витието на критичния режим сочи 
също и увеличаването на честотата на 
разсеяните пространствено, но близки 
по време сеизмични събития, а също и 
увеличаването на частта от относител-
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но силни трусове. Споменатите особе-
ности на сеизмичния режим и преди 
това се сочеха от специалистите като 
характерни признаци за предизвестие. 
Преди това бяха тенденциите, пове-
че или по-малко надеждно проявява-
щи се, от съвкупността от емпирични 
данни. А сега подобни признаци полу-
чиха и теоретичното си обяснение. И 
това е значителен напредък. Ако пре-
ди прогнозата на земетресенията се 
основаваше, по същество, на опита и 
интуицията на сеизмолозите, то сега 
стана възможно аномалиите да се про-
веряват на основата на някакъв теоре-
тично очакван сценарий за развитие 
на неустойчивостта.
Съмненията в предсказуемостта на 
земетресенията също се оказаха по-
лезни за науката, понеже стимулира-
ха внимателната проверка на алго-
ритмите за прогнози. Стана правило 
щателно и еднозначно да се форму-
лират алгоритмите на прогнозата и 
регулярно да се публикуват новите им 
версии, което позволява всички же-
лаещи самостоятелно да ги проверя-
ват и да оценяват тяхната ефикасност. 
Впрочем почти всички алгоритми за 
прогнози бяха разработени в рамките 
на съветската (а след това - на руска-
та) сеизмологична школа. Детайлни и 
щателни проверки на средносрочната 
прогноза са извършени за силни зе-
метресения с магнитуд, надхвърлящ 
8, получили означението М8. От тога-
ва до днес бяха предсказани седем от 
деветте силни земетресения с изпре-
варване от не повече от пет години. За 
издаването на екстремни предупреж-
дения това, разбира се, е недостатъч-

но. Но и такава прогноза позволява 
своевременно да се вземат мерки по 
намаляване на загубите от очаквания 
стихиен удар и повишаване на готов-
ността за провеждане на спасителни 
мероприятия. Сравняването на резул-
татите от прилагането на алгоритъма 
М8 със случайните загуби показва, че 
предсказването на земетресения е въз-
можно поне в статистически смисъл. В 
резултат от края на миналия век скеп-
тицизмът относно прогнозирането на 
земетресения започна да намалява и 
тази тематика започна отново да по-
лучава граждански права в науката.

Нови надежди и нови задачи

През последните години при изслед-
ванията на прогнози за земетресения 
широко се прилагат космическите 
средства за наблюдение. Силните зе-
метресения са едромащабни събития, 
даващи мозаична картина на предве-
стниците върху огромна територия. 
Тази мозайка в значителна степен и 
обуславя неповторимостта на карти-
ната на предвестници при различните 
земетресения. Космическите методи 
на регистрация дават широк обзор на 
територията и са по-нечувствителни 
към мозаичността на полето на пред-
вестниците. Те позволяват проследя-
ването на деформациите на земната 
повърхност, изменението на темпе-
ратурата на почвата при изхвърляния 
на дълбочинни флуиди, вариации в 
свойствата на йоносферата, предпо-
ложително свързани с подготовката и 
реализацията на силните земетресе-
ния, и много други параметри.
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NASA например залага на масираното 
използване на прецизно точните сис-
теми за глобално позициониране GPS, 
а също на появилите се малко след 
това спътникови радари със синтетич-
ната апаратура InSAR. GPS позволява 
с точност до милиметри да се просле-
дят точките върху земната повърхност, 
където са поставени стационарните 
приемници, и да се оцени скоростта 
на тяхното движение. Предполага се 
например, че отклонението от рав-
номерното изместване по посока на 
разлома Сан-Андреас в Калифорния 
- един от най-активните сеизмични 
райони в Северна Америка, позволя-
ва да се установят местата на натруп-
ване на напрежения, т.е. вероятните 
места на предстоящо земетресение. 
Технологията InSAR дава районирани 
изображения на размествания на зем-
ната повърхност през последователни 
времеви интервали на обозримите те-
ритории. Обединените данни от GPS 
и InSAR осигуряват възможността за 
мониторинг на движението на земна-
та повърхност, немислима само доп-
реди няколко години. Остава само не-
простата задача: да се извлече от тях 
сигналът за местата на бъдещото зе-
метресение.
Другата задача при изследване на 
земетресенията - да се достигне до 
самото огнище - в днешно време се 
изпълнява съвместно с Геологична-
та служба на САЩ (USGS), Междуна-
родната научна програма по дълбоко 
континентално сондиране (ICDP) и 
Националния научен фонд на САЩ 
(NSF). От 2004 г. насам се сондираше 
специален разлом. Миналата година 

сондажът пресече пукнатината Сан-
Андреас на дълбочина 5 км. Сега в нея 
се монтират прибори за дълбочинна 
обсерватория SAFDOD (San Andreas 
Fault Observatory in Depth), която ще 
предава информацията непосредстве-
но от подготвяните огнища на земе-
тресения.
Сред съвременните европейски систе-
ми за наблюдение интерес представля-
ва и френската програма, основаваща 
се на работата на спътника DEMETER 
(Detection of ElectroMagnetic Emissions 
Transmitted from Earthquake Regions). 
Тя предвижда провеждането както 
на дистанционни, така и на надземни 
проверки и привързване на космиче-
ските данни. Тази програма е инте-
ресна с това, че е ориентирана към 
прогнозирането на земетресения по 
данни от измервания на йоносферата 
(нека обаче отбележим, че по досега 
получените данни резултатите са дос-
та скромни).
И така, стигаме до извода, че според 
съвременните представи прогнозира-
нето на земетресения е по принцип 
възможно, но изглежда, само във ве-
роятностни варианти. В допълнение 
можем да добавим, че проведените 
от нас изследвания на особеностите 
на сеизмичния режим в районите на 
силни земетресения определено сви-
детелстват за развитието в простран-
ствено-времевата околност на силното 
земетресение на комплекс от призна-
ци, съответстващи на сценария на раз-
витие на неустойчивостта, очаквано в 
рамките на модела на критичния про-
цес. Тези признаци по съвкупността от 
данни от големи групи силни земетре-
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сения уверено се проявяват няколко 
месеца преди събитието и на разстоя-
ние няколко размера от това на огни-
щето на силното земетресение. Наши-
ят резултат подкрепя принципната 
възможност за прогнози. Но проявя-
ването на такива признаци за всеки 
конкретен случай (а не средно за голя-
ма съвкупност от събития) се маскира 
силно от индивидуалните черти на се-
измичния режим в дадената простран-
ствено-времева област. Отриването на 
настъпването на конкретно земетресе-
ние е възможно само в статистически 
смисъл. Каква точност на прогнозата 
при това може да се постигне - засега 
е неясно. Можем да се надяваме, че с 
увеличаване на точността на наблюде-
нията и обема от данни надеждността 
на прогнозите ще нараства, но изглеж-
да, доста бавно.
Като заключение бихме искали да от-
бележим, че независимо от това, че 
засега не успяваме да се справим със 
задачата за получаване на ефективна 
прогноза за земетресенията, изслед-
ванията в тази насока дадоха немалко 
ползи за науката като цяло. Те се ока-
заха пионерски за широк и много ак-
туален кръг от изследвания - изучава-
нето на признаците за неустойчивост 
в поведението на сложни динамични 
системи от най- различна физиче-
ска природа. Сеизмологията се оказа 
първата област на знанието, където се 
изясни особената роля на степенните 
разпределения. Понастоящем разра-
ботените в сеизмологията общи под-
ходи се прилагат за оценката на устой-
чивостта на най-различни динамични 
системи, включително и развитието 

на търговските кризи и социални ка-
таклизми. Във връзка с разширява-
щата се световна икономическа криза 
тези изследвания се оказват особено 
интересни. Така например в Между-
народния институт по системен ана-
лиз във Виена се разработва програма 
за поведението на силни внезапни съ-
бития (с център на тежестта за прогно-
зиране на икономически катастрофи), 
където като методологична основа се 
предполага да се използват методите, 
предложени преди това, за решаване 
на задачи от сеизмичната прогноза.

Статията е публикувана в бр. 2, 
2013 г. от списание „Светът на фи-
зиката“ (WOP.COINTECH.NET ), кое-
то се издава от Съюза на физиците в 
България.
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В 11:08 ч. (05.11) от космодрума 
Шрихарикота в Индия излетя 
ракетата PSLV. Ракетата изведе 

в космоса автоматична междупланет-
на станция, която трябва да достигне 
до Марс.
Всички степени на ракетата-носител 
функционираха напълно нормално. 
Доктор С. Шивакумар потвърждава 
публично, че след изстрелването ав-
томатичната междупланетна станция 
се е отделила от четвъртата степен 
успешно, след която тя благополучно 
разгърнала слънчевите си панели и 
антената за връзка със Земята.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

След благополучно изСтрелване ин-
дийСката автоматична междупланет-
на Станция за изучаване на марС е в 
коСмоСа!  

Автор: Светослав Александров
http://www.cosmos.1.bg/

Тази снимка, направена на 31 
октомври, показва ракетата 

PSLV на стартовата площадка. 
В горната част на ракетата е 

монтирана първата автоматична 
междупланетна станция на Индия, 

която трябва да се отправи към 
Марс. Photo credit : ISRO
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Автоматичната междупланетна стан-
ция беше благополучно разположена 
в околоземна орбита с перигей 240 ки-
лометра и апогей 23 000 километра. 
Станцията ще остане в орбита около 
месец, като през това време шест ма-
неври ще трябва да повдигнат апогея 
допълнително. Накрая една оконча-
телна, седма маневра, ще трябва да 
вмъкне автоматичната станция на 
правилната траектория към Марс.

Ако всичко мине по план, автоматич-
ната междупланетна станция ще прис-
тигне в орбита около Червената пла-
нета след десетмесечно пътешествие. 
Индийските ръководители на полета 
обещават ежедневно публично отчи-
тане на състоянието на мисията през 
Фейсбук и сайта на агенцията
( http://www.isro.org/ ).
Видеозапис на изстрелването: 
http://www.youtube.com/watch?v=yexwwuMkxcI

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Индийската Марсианска Орбитална 
Мисия (МОМ) приключи успешно с 
повдигането си на орбитата! Петата и 
последна такава маневра беше прове-
дена благополучно тази нощ, повди-
гайки апогея (най-далечната точка от 
Земята) до 192 874 километра.

Индия, за разлика от други държави, 
не разполага с мощна ракета, която да 
може да изпрати директно мисия към 

Марс. Затова автоматичната междуп-
ланетна станция беше изстреляна в 
околоземна орбита с апогей 23 563 ки-
лометра, а след това самите двигатели 
на станцията започнаха да я ускоряват 
постепенно и да повдигат орбитата. 
Днес маневрите за повдигането на ор-
битата приключиха!!!

През следващата една-две седмици 
индийските специалисти оповестиха, 

индийСката автоматична междупла-
нетна Станция вече доСтига 192 874 
километра от земята! 

Автор: Светослав Александров
http://www.cosmos.1.bg/

Тази илюстрация показва всички орбитални промени, които 
претърпя автоматичната междупланетна станция на Индия след 

изстрелването си. Image credit: ISRO
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че ще започнат да проверяват състоя-
нието на научните инструменти на 
борда на станцията. МОМ има пет ин-
струмента с общо тегло 15 килограма, 
сред които камера за цветни снимки и 
сензор, който ще търси метан.

Следващият етап от полета на МОМ 
ще е на 1 декември, когато станция-
та ще запали двигателите си за окон-
чателно напускане на околоземното 
пространство и отправяне към Марс.

Индия разглежда научната дейност 
като бонус, който би бил добре дошъл 
при евентуален успех на мисията. Ос-
новната цел, поставена от специали-
стите, е : придобиване на технологич-
ните умения за осъществяването на 
междупланетно пътешествие до Марс. 
Самият опит, който страната придо-
бива с автоматичната междупланетна 
станция, е достатъчно важен за нея.

Индийската космическа програма съ-
ществува в продължение на повече от 
30 години, но през по-голямата част 
от това съществувание тя бе насочена 
към околоземни сателити, целящи да 
подобрят живота на бедното населе-
ние. През 2008 година Индия за пръв 
път изстреля автоматична лунна стан-
ция „Чандраян 1“, която успешно ра-
ботеше в орбита около Луната и откри 
наличието на следи от вода. Изстрел-
ването на МОМ на 5-ти ноември е сме-
ла стъпка напред, тъй като мисиите до 
Марс са много по-трудни от лунните.

Индия има и други планове - стаби-
лизиране и подобряване на надежд-

ността на новата тежкотоварна ракета 
GSLV, която да позволи осъществява-
нето на роботизирано кацане на Луна-
та. Засега то е планирано за 2016 годи-
на. В плановете на Индия присъства и 
строеж на пилотиран космически ко-
раб, но страната не се ангажира да по-
стави срок за неговото изпълнение.

Мнозина виждат в Марсианската ор-
битална мисия опит на Индия да из-
превари други конкурентни страни от 
Азия и да придобие престиж на све-
товната космическа сцена. Китай вече 
има две успешни орбитални мисии до 
Луната, а през декември ще се опита да 
реализира и безпилотно лунно кацане. 
Но първият китайски опит за изучава-
не за Марс приключи с провал, след 
като през 2011 година „Фобос-Грунт“ 
аварира скоро след изстрелването си. 
Към „Фобос-Грунт“ летеше прикачена 
автоматична междупланетна станция 
на Китай за изучаване на Марс. Без-
спорно един евентуален успех на Ин-
дия ще има огромен отзвук в региона.

Засега Индия обаче се въздържа да 
потвърди открито, че се надпреварва 
с други страни. Наместо това индий-
ските космически специалисти казват, 
че страната се надпреварва със самата 
себе си, непрекъснато усъвършенс-
твайки се.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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На 6.11.2013 г. космическа раке-
та, построена в Индия, изведе в 

космоса малка автоматична станция 
за изучаване на Марс. Изстрелването 
е успешно, но най-трудното пред ми-
сията тепърва предстои. Ще успее ли 
Индия да достигне Марс? Ако индий-
ската мисия успее, това ще е огромен 

престиж за страната. Тя ще се превър-
не едва в четвъртата страна, самостоя-
телно достигнала Червената планета. 
Ще изпревари страни като Китай и 
Япония, които се опитаха да изпратят 
мисии до Марс, но не успяха.
Един въпрос обаче стои. Как, за Бога, 
страни като Индия могат да инвести-

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

за бога, как е възможно бедни Страни 
да инвеСтират в коСмонавтика?!? 

Автор: Светослав Александров
http://www.cosmos.1.bg/

На снимката - индийската ракета PSLV извежда автоматична 
междупланетна станция на път към Марс. Photo credit : ISRO
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рат в космонавтика? По официални 
данни Индия е дом на една трета от 
бедните хора в цял свят. Две от всеки 
пет деца страдат от недохранване, а 
повече от половината хора нямат нор-
мални тоалетни. Независимо от това 
Индия има космическа програма. И 
не само Индия - днес все повече бедни 
държави гледат нагоре, към космоса 
- дори на страниците на КОСМОС БГ 
сме писали за амбициите на африкан-
ски държави (справка -> тук). Нима 
световното общество е толкова сбър-
кано в ценностно отношение? Нима 
обществото в цял свят страда от ня-
каква глобална шизофрения, че толе-
рира правителства и държавни глави 
да инвестират в космонавтика, вместо 
да изхранват собствените си народи?

Аргументът „Как е възможно да изпра-
щаме ракети в космоса, когато имаме 
толкова страдащи хора тук, на Земя-
та“, съществува от десетилетия. Бро-
ени часове преди ракетата „Сатурн 5“ с 
кораба „Аполо 11“ да излети към Луна-
та за първо кацане, се случва нещо ин-
тересно. Тогавашният шеф на НАСА 
Томас Пейн се оказва конфронтиран 
от граждански протест, ръководен от 
Ралф Абернати (християнски пропо-
ведник, наследник на Мартин Лутър 
Кинг). Абернати пита Том Пейн как е 
възможно да стои безучастен, при по-
ложение, че по това време една пета 
от американците не са притежавали 
достатъчно храна, облекло и качестве-
но медицинско обслужване. Абернати 
моли Пейн да не натиска бутона на ра-
кетата, а да даде средствата на бедните 
и гладните (справка -> тук).

На това Том Пейн отговаря по следния 
начин: „Ако можехме да решим про-
блемите на бедните без да натискаме 
бутона и да изстрелваме мъже към Лу-
ната утре, ние нямаше да натискаме 
този бутон“.
Космическата програма наистина е в 
състояние да решава много от земните 
проблеми. Понеже говорим конкрет-
но за Индия, хубаво е да напомним, че 
до този момент нейната космонавтика 
съществува основно, за да разрешава 
местните проблеми. Наскоро ужася-
ващ циклон удари източния бряг на 
Индия. Загинаха неколцина души. 
Подобен циклон е удрял Индия и през 
1999 година. Но тогава са загинали 
над 10 000! Как е възможно днес Ин-
дия да е по-подготвена и да огранича-
ва такива глобални катастрофи? Една 
от причините за това е именно космо-
навтиката. Днес индийски спътници 
могат да предоставят точни прогнози 
къде ще има бури ( справка -> тук ).

Мнозина биха казали, че спътниците, 
които работят в орбита около Земята, 
са едно нещо, но спътниците, които 
летят до Луната и Марс, са съвсем дру-
го нещо. Че ползата от околоземните 
спътници е достатъчно видна - имаме 
прогнози за времето, GPS, спътникова 
телефония, анализ на зърнодобива и 
т.н. Но каква е ползата да се лети до 
Луната и Марс - полети, които служат 
преди всичко за национална гордост 
- национална гордост, която не храни 
бедни.
Има адекватен отговор на тази кри-
тика. Трябва обаче първо да призна-
ем, че много от съвременните хора 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

http://www.cosmos.1.bg/cosmos/index.php/2012-01-05-20-08-05/500-2013-africa-space-projects
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/11/economist-explains-0
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подхождат с голям цинизъм не само 
към космонавтиката, но и към науката 
като цяло. В цял свят съществува оп-
ределена тенденция - някои хора да са 
склонни да оправдаят харчовете само 
за такава наука, каквато е винаги тяс-
но свързана с практиката - т.нар. при-
ложна наука. Тези хора винаги биха 
одобрили приложната наука, но биха 
оспорили фундаменталните научни 
проучвания, които на пръв поглед из-
глеждат несвързани с практиката. Те 
биха казали - на кого му пука какви 
са сезонните температурни разлики 
на Марс, като това няма пряка връзка 
с технологичните нововъведения тук, 
на Земята?
Истината е, че деленето на науката на 
фундаментална и приложна, е твърде 
условно. Никой не знае от коя дупка 
може да изскочи заек - сиреч, много от 
фундаменталните научни проучвания 
имат приложна стойност. Понякога 
това се случва веднага, но не винаги. 
Често пъти минават години, даже де-
сетилетия. Но дори и да не е така, за 
да осъзнаем ползата от науката, тряб-
ва да притежаваме определена цен-
ностна система. Познанието, само по 
себе си, е ценност. Днешните протести 
на студенти в България са ценностни, 
защото в българската политика липс-
ва морал. Но това е само следствие от 
обезценяването на стойността на по-
знанието според обществените нагла-
си. Днес един народен представител 
на 33 години може да каже - „Аз пре-
успях“, но според неговата ценност-
на система преуспяването е свързано 
само с пари. А е хубаво да се отърсим от 
подобен начин на мислене, който от-

равя обществото - а именно, да имаш 
пари и да живееш добре е единствено-
то важно нещо на този свят. Да, важно 
е да се намери начин да се ограничи 
бедността. Парите са важни, но освен 
тях има и други ценности. Като позна-
нието. Като жаждата да научиш нещо 
ново. Като това да мечтаеш. Като това 
да си истински щастлив.
Да се върнем на протеста в САЩ, кога-
то активисти негодуват срещу изстрел-
ването на „Аполо 11“. Мисията наис-
тина успява, но една от страничните 
ползи днес носи названието „Ефект 
на Аполо“. Толкова много млади хора 
са впечатлени от лунните кацания, че 
мнозина от тях започват да се интере-
суват от наука. Много от по-нататъш-
ните нововъведения в практиката - в 
това число и в компютърната техника, 
са директно следствие от този инди-
ректен „Ефект на Аполо“.
Днес автоматичната междупланетна 
станция на Индия вече лети в космоса. 
Дали ще достигне до Марс, ние не зна-
ем - шансовете да успее са големи, но 
и шансовете да не успее не са малки. 
Може наистина да успее да се откъсне 
от околоземна орбита. Може тя да е 
първата индийска станция, достигна-
ла междупланетното пространство. 
Науката може да има второстепенно 
значение - но това, което е важно, е че 
в Индия ще има деца, които ще се ин-
тересуват от наука. Такава мисия може 
да разпали научното им любопитство. 
Развивайки научна дейност, същите 
тези деца ще изтръгнат страната си от 
лапите на бедността. Може да не стане 
веднага - а след 10, 20, дори 50 години. 
Но непременно ще стане.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Гледайки по този начин на нещата, 
не е трудно да усетим със сетивата си 
(не само със сурова логика) как е въз-
можно бедни страни да развиват кос-
мическа дейност. В Уганда например 
Крис Нсамба може да строи космиче-
ска совалка в задния двор на къщата 
на майка си - и няма значение, че на 
снимките изглежда, че дворът е пору-
тен, а единственото лъскаво и високо-
технологично нещо е самата совалка.

Защо пиша тази статия? Честно каза-
но, не очаквам хората с ограничена ду-
шевност да я разберат. Но е хубаво да 
се замислим за някои неща - България 
е единствената страна от Европа, коя-
то е членка на ЕС, но не е член на Ев-
ропейската космическа агенция. Защо 
това е така - да не би защото у нас, ма-
кар и днес да не страдаме от глад, няма 

истинска ценностна система и любов 
към науката?
Истинските ценности движат света. 
Страните, които са осъзнали нуждата 
от развитието на образование и наука, 
започват да се движат напред, незави-
симо колко са бедни, и да се справят 
със собствените си проблеми.
Междувременно, общественото лице-
мерие понякога е смайващо. Косми-
ческите програми често се превръщат 
в изкупителната жертва на светов-
ните проблеми. Хората критикуват 
единствено космическите агенции за 
безсмислени харчове - но си затва-
рят очите пред наистина безсмислени 
харчове.
Днес, скоро след успешния старт на 
индийската марсианска сонда, проф. 
У. Рао казал - „Хората нямат проблеми 
с това да се харчат 5000 крори всяка 
година за фойерверки за празника Ди-
вали, а в същото време имат проблеми 
с това да се похарча 450 крори за мар-
сианска мисия“.
С това темата се изчерпва. Пожелавам 
успех на индийската мисия до Марс.

Вижте повече материали:
http://www.cosmos.1.bg/

На снимката - угандският космически 
ентусиаст Крис Нсамба работи по 
совалка в задния двор на майка си. 
Credit : African Space Research Program

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ



 http://nauka.bg 171

сп
. “

Бъ
лг

ар
ск

а 
Н

ау
ка

”,
 б

ро
й 

61

(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!

http://iztok-zapad.eu/books/book/1189
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Предговор
За да достигнат социалните медии ма-
щаба, който имат днес, те извървяват 
дълъг път. Стартирали като канал за 
трансфер на информация, те се пре-
връщат бързо в средищна точка на 
социалното взаимодействие, предос-
тавяйки възможности, които никой 
друг информационен канал не може 
да предложи.  
Самите компютърни мрежи достигат 
първоначалния си разцвет още през 
70-те години, когато компютърните 
връзки представляват военно-ориен-
тирана схема за контрол и командва-
не. В последствие се разширяват отвъд 
привилегированите няколко центъра 
и хъбове, а с това и се ражда и идея-
та, че ако имаш няколко компютъра, 
свързани помежду си може да ги из-
ползваш като канал за дискутиране на 
сходни теми, обновяване на познан-
ствата и изграждане на такива с други 
хора извън твоя кръг. Началото обаче 
е трудно и е поставено основно от ен-
тусиасти, решили да преборят същест-
вуващия по това време стереотип, че 

пред клавиатурата седят само хора без 
социални умения да общуват в реал-
ността. В този период основно техно-
любителите се осмеляват да пробват, 
но разширявайки бързо обхвата на со-
циалните медии, превръщайки ги във 
вездесъщия културен феномен, в кой-
то се влюбваме 40 години по-късно.

Първите крачки 

Всичко започва с BBS (от английски 
Bulletin Board System или система/
място за бюлетини). Това представля-
ват онлайн места за среща, където чрез 
независимо качени линкове, инфор-
мация и постове потребителите ефек-

ХУМАНИТАРИСТИКА
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тивно комуникират с централна систе-
ма, от където могат да смъкват игри, 
програми или да си пишат с други по-
требители. По това време, връзката с 
интернет става чрез телефонна линия 
и модем1. Администраторите на BBS 
обикновено са потребители на самите 
бордове или заинтересовани от спе-
цифичните теми доброволци. В този 
период остановяването на връзка на 
дълги разстояния е проблемно, което 
стимулира създаването на множество 
по-малки общества според района на 
потребителите. Това развитие на он-
лайн комуникациите дава началото 
на една от най-важните обществени 
трансформации на века - превръща-
нето на антисоциалните хора във вир-
туално социални. BBS обществата от 
малки групи с единици потребители 
бързо се разрастват, като през 80-те 
и 90-те години стават едно от най-по-
пулярните занимания и преопределят 
Интернет революцията. 
Друг вид място за интерактивност е 
CompuServ. Тази услуга стартира през 
1970-та като бизнес ориентирана оп-
ция за комуникации. CompuServe 
предлага две нови функции на своите 
потребители: възможност да споделят 

1  Модемът е периферно устройство за 
компютър, което позволява той да се свърже 
с други компютри, оборудвани с модем, чрез 
телефонната мрежа. /деф. Уикипедия/. Той не 
трябва да се бърка с рутер, макар визуално да си 
приличат. Рутерът е е самостоятелно устройство, 
което е част от компютърните мрежи и служи 
за управление на разпределянето на трафика 
информация между различни мрежи или различни 
сегменти от дадена мрежа, т.е. компютри чрез 
кабел или безжично. /деф. Уикипедия/

файлове помежду си и връзка в реал-
но време с хора; нещо, което никой не 
е предлагал дотогава. Така на потре-
бителя се предоставя възможността не 
само да изпраща съобщения до при-
ятели по вече наложената електрон-
на поща, но и да се присъедини към 
хиляди дискусии, стартирани от дру-
ги CompuServe членове. Именно тези 
форуми са популяризирали използва-
нето на Интернет и създали възмож-
ността за модерната интерактивност, 
която познаваме днес.
Ако трябва обаче да посочим пред-
шественик на днешните социални 
мрежи, то това би бил чадърът на AOL 
(Америка Онлайн). По много начини 
и за много хора, АОЛ е равностойно на 
Интернет преди Интернета, а създаде-
ните там членски общества са може би 
най-вероятните иновации, поставили 
основите на днешния дигитален свят.  
През средата на 90-те години на ХХ 
век, Yahoo отваря първият онлайн ма-
газин, последван от Амазон, в нача-
лото, посветен изцяло на продажбите 
на книги. В този период състезанието 
колко компютъра ще има във всяко 
домакинство тече с пълна пара.
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Интернет бумът

Въпреки, че е различен по структура 
от съвременните социални сайтове, 
американският сайт Classmates.com 
със създаването си през 1995 година 
доказва идеята, че виртуалните сре-
щи са възможни.  При зараждането на 
сайта потребителите не могат да съз-
дават профили, а само да търсят по-
знати от гимназията в предварително 
публикувани списъци на випуските и 
да се свържат с тях. Сайтът бързо става 
популярен и остава такъв и до днес с 
повече от 540 милиона регистрирани 
потребители .
Веднага възникват и други подоб-
ни сайтове, които набират популяр-
ност през 90-те, като SixDegrees.com 
и AsianAvenue.com. С появата си през 
1997 година SixDegrees.com разширя-
ва значително модела на социални-
те мрежи като въвежда принципа на 
разделението на контактите на “со-
циални кръгове” в логиката на меди-
ите. Идеята произтича от популярна 
в периода теория за Шестте степени 
на разделение. Тази теория гласи, че 
всеки е на шест или по малко стъпки 
/запознанства/, от всеки друг в света, 
т.е. че тръгвайки по веригата “приятел 
на приятел” всеки може да се запознае 
с всеки с максимум шест междинни 
запознанства. Сайтът SixDegrees.com 
бива затворен през 2001 и отворен от-
ново, но само за настоящите към този 
момент членове без възможност за 
нови регистрации.
С нарастването на броя на сайтовете 
пазарът налага таргетиране на пред-
лаганите услуги и по-тясното им спе-

циализиране. Така например през 
късните години на 90-те се създават 
специални  сайтове за връзка с потре-
бители от Афро-американски произ-
ход - BlackPlanet.com, а през 2000 и та-
къв за латино потребителите - MiGente.
com. Всички сайтове, съществуват и до 
днес, като на най-голям успех се радва 
BlackPlanet.com. Според компанията, 
откупила сайта през Април 2008, към 
момента BlackPlanet.com има 3 мили-
она уникални посетителя на месец. 

Разрастването на бизнеса: 
LinkedIn, MySpace и Facebook

През 2002-ра, общуването по соци-
ални мрежи, каквито ги познаваме и 
днес, започва с първия по рода си сайт 
- Friendster. Friendster използва кон-
цепцията за разделение на SixDegrees.
com, като потребителите на услуга-
та могат да си избират кръг от “при-
ятели” и да сортират кого допускат в 
профила си чрез специални филтри. 
Сайтът промотира идеята, че голямо 
и устойчиво онлайн общество може 
да съществува само при наличието на 
интерперсонални връзки, като тези 
между приятели. Това, което спомага 
за бързото развитие на сайта е специ-
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фичният му интерфейс, наподобяващ 
сайт за запознанства. Само година 
след старта си, Friendster може да се 
похвали с повече от 3 милиона реги-
стрирани потребители и огромен ин-
веститорски интерес. Услугата обаче 
преодолява много технически труд-
ности и съмнителни решения от упра-
вителните органи на компанията-соб-
ственик, които постепенно водят до 
спад на активността на потребителите 
в Северна Америка. Сайтът обаче ус-
пява да запази силни позиции в Азия, 
и предимно Филипините, което под-
помага популярността му и до днес.
Сайтът за познанства в професионал-
ната сфера, LinkedIn бива публикуван 
през Декември 2002 и е официално 
открит през Май 2003. Директор на 
компанията е Джеф Уайнър, който 
преди това е имал ръководна пози-
ция в Yahoo! Inc., а самата компания 
е основана от Рейд Хофман и екипи от 
PayPal and Socialnet.com. С желанието 
да бъде повече от поле за приятели от 
гимназията и просто киберпростран-
ство, LinkedIn си поставя за цел да се 
наложи като ресурс за контакти, биз-
нес познанства и начин да се свържеш 
с хора от индустрията, в която работиш 
или от която си заинтересован. Сайтът 
поддържа изцяло различен интер-

фейс, базиран на спецификата на биз-
нес комуникациите. Самият профил 
на потребителите следва логиката на 
формата за представяне на професио-
нална автобиография. Познанствата в 
сайта се наричат  “връзки”. През Юни 
2013 LinkedIn собщава, че има повече 
от 225 милиона  потребители в повече 
от 200 страни.
Също през 2003-та е представен и по-
пулярният младежки сайт MySpace. 
Въпреки, че вече не е сред сайтовете 
в категоризация на социални, той ос-
тава сравнително популярен в САЩ. 
Главните му атрибути са с музикал-
на насоченост - клипове, трейлъри, и 
плейлисти които привличат младеж-
ка публика.
Истинският бум на социални мрежи 
започва с възникването на Facebook. 
Първоначално  той е основан като 
много други сайтове за социални мре-
жи за специфична аудитория. На-
правен от студенти за студенти през 
2004, сайта се позиционира като нова 
онлайн младежка организация само 
за елитния американски университет 
Харвард. Цели две години функцио-
нира за затворения кръг преди офици-
ално да отвори за широката публика 
през 2006. Сайтът запазва вече утвър-
дените успешни модели и структу-
ри на предшествениците като добавя 
нова интерактивна функционалност. 
До тази година, Фейсбук вече е устано-
вен като един от най-големите онлайн 
бизнеси, с десетки милиона инвести-
ции. Тайната на успеха на сайта (кой-
то има почти 1 милиард потребители) 
не може едностранно да бъде опреде-
лена. Няколко неща, които потребите-
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лите обожават е колко лесно се работи 
с него; други пък харесват лесно дос-
тъпните възможности, които предла-
гат. В допълнение на тези неща, лесно 
запомнящото се име добавя атрактив-
ност на услугата и популярността му, 

достигайки до аудитория от над 1 ми-
лиард човека. 

Twitter 

В началото на 2006 година, в крак с 
тенденцията за социализация на ин-
тернет пространството възниква нов 
тип мрежа, насочена основно към 
бързото споделяне на новини меж-
ду потребителите. Мрежата наречена 
Twitter позволява на своите потреби-
тели да изпращат и четат кратки съ-
общения, ограничени до 140 знака.  
Микроблоговата услуга бързо набира 
почитатели и отбелязва над 550 ми-
лиона регистрирани потребители към 
момента. На 8-ми ноември тази годи-
на Американската компания излезе 
и на борсата като листна 70 милиона 

акции. Продажбата им започна с пър-
воначална цена от $26/акция, а до 
края на първия ден на търгуването им, 
микроблога завърши с 44,94 долара. 
Отбелязването на скока от 73% спря-
мо първоначално обявената цена на 
акция е обещаващ знак за компанията 
и растежа й.

Визуалните социални мрежи: 
Instagram и Pinterest

През 2010, базирайки се на бързо раз-
виващите се мобилни технологии и 
нарастващия брой на фото-постове 
в социалните мрежи, възниквата две 
от най-големите визуални социални 
мрежи - Instagram и Pinterest.
Стартирана като приложение за 
iPhone, iPad, и iPod Touch, Instagram 
е социална мрежа позволяваща на 
потребители да публикуват снимки и 
видео в профилите си в останалите со-
циални мрежи. Няколко месеца след 
възникването си апликейшъна добавя 
възможността за използване на хаш-
тагове за отбелязването на хората на 
снимките и така се превръща в самос-
тоятелна социална мрежа с над 150 
милиона активни потребители месеч-
но. През 2012 година Instagram е заку-
пена от Facebook. 
Pinterest, социална мрежа, която от 
скоро набира популярност и в Бъл-
гария, предоставя на потребители си 
табла за колекциониране и публику-
ване на фото-материали, организи-
рани по тяхно желание. Потребите-
лите могат да разглеждат таблата на 
останалите потребители и съответно 
добавят публикациите, които харесат 
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към своите табла. Връзките в тази со-
циална мрежа променят своята роля и 
се наричат “последователи”, т.е. хора, 
които следят за новите публикации на 
таблото. Социалната мрежа съобщава 
за около 70 млн. активни потребителя 
на месец.

Google +

Осъзнавайки силата на социалните 
мрежи, през 2011 година Google също 
създава своя такава, наречена Google+. 
За разлика от Facebook и Twitter тази 
социална мрежа не е самостоятелен 
сайт, а социален слой на предлагани-
те към момента услуги на компания-
та. Google + стартира изключително 
силно, като само през първите си 4 
седмици събра повече от 25 мили-
она уникални посетители. До голяма 
степен това се дължеше на напъл-
но функционалното приложение за 
безплатни видеочатове заедно с не-
ограничен брой онлайн приятели, не 
толкова развито в останалите соци-
ални мрежи към момента.  
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За автора

Tsvetta е консултиращ стратег по со-
циалните мрежи за корпорацията 
db5 в Ню Йорк. Родена е във Велико 
Търново и през 2008 се премества в 
САЩ за да получи висше образование. 
През 2012, Tsvetta завършва колежа 
“Св. Франциск” с дипломи по Марке-
тинг Мениджмънт, Международен 
Бизнес и Икономика. По настояще е 
студентка в Градския Университет на 
Ню Йорк в кампуса Барух, където учи 
магистратура. През 2010 е короняса-
на за Мис България Диаспора САЩ и 
започва кариерата си на модел, въпре-
ки 165 сантиметровия си ръст. Пред 
камерите или зад кулисите на големи 
социално мрежови кампани, Tsvetta 
е доказана сензация зад океана. Бъл-
гарското гуру в онлайн индустрията 
в Америка има опит с големи компа-
нии като филмовото студио Парама-
унт, Тойота, НАСКАР и Сони. Бившата 
моделка се изявява като филантроп в 
българската общност като се концен-
трира над обучаването на жени лиде-
ри. Владее свободно 5 езика.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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След падането на комунистиче-
ския режим изследванията пос-
ветени на джендъра и сексуал-

ността в Източна и Централна Европа 
започват да се увеличават. Комунис-
тическият режим залага в своята иде-
ология идеята за равенство на жените, 
но джендър литературата по време на 
комунизма е оскъдна и силно идео-
логична, пренебрегвайки теми като 
хомосексуалността, която е офици-
ално забранена от комунистическата 
власт. След падането на режима, Из-
точна Европа е изправена пред ситу-
ация, в която официалната трактовка 
на джендър проблемите се сблъсква 
с джендър изследванията на Запада1, 
където има дълга традиция в акаде-
мичните изследвания на пола още от 
70-те години на миналия век(.Коцева, 
Т. 2009). Научният дискурс на Запад 
се допълва и от множеството гей и фе-
министки движения, които заедно с 

1 Kulpa, R. &Mizielinska, J. 2011. Why 
Study Sexualities in Central and Eastern Europe? In 
“De- Centring Western Sexualities: Perspectives on 
Central and Eastern Europe.

научните изследвания създават една 
по- благоприятна среда за развитие 
на джендър изследванията и респек-
тивно тяхното използване за подо-
бряване на публичните политики. В 
литературата се говори за теоретично 
разделение в джендър изследвания-
та между Западна и Източна Европа. 
Изследванията посветени на джендър 
проблемите на изток от Берлинската 
стена са в своя зародиш и не са добре 

ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ В 
БЪЛГАРСКАТА СОЦИОЛОГИЯ

АВТОР: ШАБАН ДАРАКЧИ- ИИОЗ, БАН

ХУМАНИТАРИСТИКА
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развити, защото посткомунистически-
те социални изследвания са насочени 
предимно към развитието на полити-
ческите системи на Изтока и иконо-
мическите процеси в тях2. Ето защо 
джендър тематиката в трансформира-
щите се общества акцентира предим-
но върху институционалните рамки на 
неравенството, пренебрегвайки жиз-
нения свят на джендър идентичности-
те, тяхното самопреживяване и дина-
мика и по този начин жените попадат 
в ролята на „вечно губещи” от поста-
тоталитарния преход3. Налага се да 
се смени парадигмата за изследване, 
особено що се касае за темите посвете-
ни на сексуалността и да се имплемен-
тират постмодерните социологически  
трактовки на този проблем с цел по- 
голяма обективност. 
В България, като страна от Източния 
блок, изследванията на джендър и сек-
суалността започват своето активно 
развитие след падането на комунисти-
ческия режим. Татяна Коцева(Коцева, 
Т. 2009), очертава вътрешните дис-
циплинарни противоречия, липсата 
на исторически контекст и липсата 
на финансиране като основни пречки 
пред развитието на джендър изслед-
ванията в България. 
Джендър аспекти на комунизма в Бъл-
гария
В книгата „Българката”, Татяна Ко-
цева и Ирина Тодорова, цитирайки 
канадски изследователи4, очертават 
едно много важно методологическо 
разделение на теориите, изследва-
2 Johnson,  J. Elise and Robinson, Jean C. 
(Editors) 2007
3  Лулева, Ана. 2003.
4  Hare- Mustin & Marecek, 1988

щи джендъра. Те анализират, пред-
ложеното разделение на алфа и бета 
теории. Според първото разделение, 
алфа теориите обясняват джендъра 
като наблягат на различията. Това, 
според авторите, допълнително зат-
върждава джендър дихотомията и ти-
пични представители на тези теории 
са голяма част от Западноевропейски-
те философи, структурно- функцио-
налната теория , властваща през 50 и 
60-те години на 20 век и феминистки-
те автори като Чодороу и Гилигън. Ос-
новният акцент при алфа теориите се 
базира на биологичната разлика меж-
ду мъжете и жените, което води до ха-
рактеристиките, които обяснителните 
теории от тази група им дават, а имен-
но: жените като емоционални и нера-
ционални и мъжете като рационални, 
„активни по природа” и устремени. В 
тази връзка Кимел, през 2011 година 
казва, че неравенствата са базирани 
на различията между двата джендъра 
и са техен продукт, докато разликите 
в рамките на един джендър са много 
по- големи от разликите между двата5 

5  Кимел пренебрегва идеята за трети 
и повече джендър идентичности като тези в 
Индонезия, където съществуват 5 официални 
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джендъра сами по себе си. Различи-
ето, дори това използвано в обясни-
телните научни теории, легитимира 
неравенствата, наблягайки на разли-
ките между двата джендъра. Това той 
нарича „интерпланетарна теория”. 
Втората група, тази за бета теории-
те, подчертават авторите, е базирана 
на идеята за равенство на мъжете и 
жените, което не взима предвид би-
ологичните характеристики. Коцева 
и Тодорова допълват още, че и двете 
теории имат своите слаби страни и за 
преодоляване на това, цитирайки от-
ново авторите на тази концепция, те 
„дават” възможен отговор на това, как 
трябва да се изследва джендър про-
блематиката. Отговорът е в използва-
не на конструктивния метод, при кой-
то основното допускане е, че джендър 
е „процес”, а не константна величина.
 Коцева и Тодорова правят анализ на 
политиката на социализмът и поло-
жението на жените. В конституцията 
от 1946 година, посочват те,  се дават 
равни права на жените с тези на мъ-
жете и грижата за децата се поемат от 
държавата. Жената получава право на 
равен достъп до всички икономически 
сфери. Основните принципи на идео-
логията на новия политически ред са 
колективизъм и егалитаризъм. Реал-
но на жената е дадено всичко онова, 
за което жените от Запада се борят. Но 
неофициално съществуват така наре-
чените „двойно измерение”, „двойно 
съществуване” и „двойна проекция” на 
нещата при държавния социализъм, 
даващи обяснение на факта, че равен-
ството е само привидно и реално съ-
джендъра и Индия, където „хиджра” са признати 
за трети джендър.

щото това равенство поставя жените в 
много неизгодна обществена позиция. 
Неофициалният дискурс за прекомер-
ната заетост на жените не се съобща-
ва, за нея не се говори, тя е тема за раз-
говор между приятели и малка част от 
медийните комедийни продукти. 
Главен акцент от анализите посвете-
ни на положението на жената в ко-
мунистическа България е термина 
„свръхнатовареност на жената”- авто-
рите очертават негативните последи-
ци от идеята за равенство на жената 
във всички обществени сфери. Това се 
дължи на факта, че освен работните 
позиции, които заемат, като следствие 
от достъпа до образование и егалитар-
ната политика, жените продължават 
да извършват цялата домакинка рабо-
та и на тях се пада задачата да бъдат 
инструменти в „пронаталистичната 
политика” на социализма- политика 
особено актуална след 70-те години, 
когато идеята за раждане на 3-то дете 
започва да се пропагандира активно6, 
защото се регистрира сериозен демо-
графски спад( Стоилова, 2012: 32). 
Така жените по време на комунизма 
се оказват разкъсани измежду всички-
те си задължения- тези на работник, 
на домакиня и на майка, в смисъла 
на „инкубатори” на нацията7. В лите-
6 Медиите също са нагажирани с 
пропагандата за „новата” роля на жената 
като майка. Снимките на жените, който карат 
комбайни и трактори започват да се заменят със 
такива, на който жената е в ролята на майка, 
обградена от децата си в домашна атмосфера.
7   Румяна Стоилова( 2012: 30), цитирайки 
Елена Стойкова- Доганова, заключва, че 
образът на жената прз 70 и 80-те години на 
20 век в България, започва да се променя и се 
различава коренно от 50-те и 60-те години, като 
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ратурата се използва термина „три-
единен модел”, който описва ролите 
на жената по време на комунизма- на 
майка и съпруга; на труженичка и на 
общественичка ( Тилкиджиев, 2000)8, 
а анализаторите на Запад ги наричат 
„superwomen”. В тази връзка Райна Га-
врилова9 отбелязва, че поради невъз-
можността само бащата да осигурява 
прехраната на семейството и поради 
фактът, че се гледа негативно на же-
ните, които не изпълняват обществе-
но полезен труд, една голяма част от 
децата се изпращат да се отглеждат 
от бабите им в селата. Това е бил един 
възможен изход и алтернатива за же-
ните в „капана” на тази ситуация.
Друг основен момент от анализа на 
авторите е „феминизацията на пуб-
личната сфера. Макар  авторите да 
уточняват, че джендър разделението 
на труда в посока на феминизиране на 
определени отрасли не е така силно, 
какво в страните от Западна Европа по 
това време, те изтъкват, че публична-
та сфера се феминизира на едно скри-
то неофициално ниво, където жените, 
бидейки „равнопоставени” с мъжете 
започват своето „бягство” от рамка-
та на идеологията и намират утеха в 
семейството, което е останало „неза-
сегнато” от властта и принципите на 
партията. Това свързва жената по вре-
ме на комунизма в идеята за жертво-
готовност, онази за която говори още 

започва активно да се акцентира върху нейната 
женственост и роля на майка. 
8  Фотев, Г. &Стоилова, Р. (съставители). 
2000. Жените: Справедливост Днес. ИК ”Кота”. 
София. 
9  Тачева, Елена и Илия Недин( редактори). 
2001. Тя на Балканите:261-266.

Иван Хаджийски. Жената се посвеща-
ва на семейните задължения и децата 
като отговор на „унифициращата иде-
ология” на комунизма. 
Коцева и Тодорова въвеждат и поняти-
ето „стъклен таван” в българската со-
циология. Това е термин, който описва 
невидимите пречки и обстоятелства, 
които възпрепятстват определена ди-
скриминирана и социално онеправда-
на група от обществото да се изкачва 
по социалната стълбица и да заеме 
висши ръководни длъжности. Тер-
мин, който първоначално е използ-
ван за непривилегированата позиция 
на жените, но по- късно се адоптира 
и за другите подтиснати групи и мал-
цинства в обществото. Съществуват 
няколко фактори, които „образуват” 
метафорично дефинирания стъклен 
таван. Това са вътрешно фирмените 
пречки отнасящи се до квалификаци-
ята на сегрегираните групи; пречки 
на законодателно ниво, отнасящи се 
до диксриминативно законодатеслтво 
и друго, към които спадат стереотипи 
базирани на расови, религиозни, ет-
нически и сексуални признаци. В кон-
текста на социалистическата идеоло-
гия, Коцева и Тодорова акцентират, че 
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така наречената „различителна социа-
лизация” (Kimmel, 2011) или различ-
ните джендър роли, които се научават 
в процеса на социализация са една от 
основните причини не само за същест-
вуването на стъкления таван и разли-
ките в заплащането между мъжете и 
жените, но и за затвърждаването на 
патриархалния „андроцентричен” ред 
в обществото. Като изход от това поло-
жение, авторите виждат промяната в 
законодателната рамка и усилията на 
наднационалните организации. Типи-
чен пример днес е политиката на ЕС 
за джендър мейнстрийминг въведена 
през 1986 година. Тук можем да доба-
вим и промяната в учебната програ-
ма в България, а и не само, която като 
съдържание е все още силно джендър 
разграничителна.
Идеологията за джендър равенство 
по време на социалистическия строй 
е привидна промяна. Официално, тя 
е замислена като инструмент за за-
личаване на неравенството, но нео-
фициално тя има много по негативни 
последици за жените от считаните за 
дискриминиращи капиталистически 
политики на Запада по това време. 
Цитирайки Ева Крайски, последстви-
ята от тази ситуация е описана от Ру-
мяна Стоилова, която подчертава, че 
комунистическата идеология макар и 
да дава еднакви трудови права на же-
ните, не им позволява да „напуснат”, 
дефинираната от Хана Арендт, частна 
сфера или пространство, и по този на-
чин, се стига до преминаване от „па-
триархален държавен социализъм“ 
към „патриархална демокрация“ (Сто-
илова, 2012). 

Джендър раеенството на социлизма от 
една страна е опит за едно преосмис-
ляне на женския опит и идентичност 
и скъсване с нейното биологично оп-
ределено битие. Езикът, който описва 
жената по време на социализма е об-
хванал точно тези идеи и думите на 
новата и социална роля.
 Джендър  неравенства: пост социа-
листическата ситуация в България
След падането на комунизма в Бълга-
рия жените се оказват в една непри-
вилегирована позиция, която е свър-
зана с факта, че те са заети предимно 
в домакинските дейности и работят в 
силно феминизирани отрасли. В тази 
връзка Георги Фотев10 казва, че „це-
ната на прехода” за жените е много 
по- голяма от тази на мъжете. Цити-
райки множество социологически из-
следвания, той подчертава, че жените 
получава по- ниско заплащане и дър-
жавната политика или „юридизмът” 
в рамките на джендър политиките не 
взима предвид три основни фактора, 
присъщи на женската биология: май-
чинство, раждане и бременност, което 
води до ситуация, в която правата на 
жените са регламентирани със закон, 
но на практика, както показват емпи-
ричните данни, те нямат позициите, 
които заемат мъжете и не са овласте-
ни в същата степен. Ето защо, крити-
кувайки феминизма, той настоява да 
се взимат предвид определени биоло-
гични характеристики в публичните 
политики, както е модерно да се каз-
ва днес, при намесата на държавата в 
проблемите за джендър равенството. 
10  Фотев, Г. &Стоилова, Р. (съставители). 
2000. Жените: Справедливост Днес. ИК ”Кота”. 
София
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Ситуацията на жените в България не се 
различава особено от другите страни 
в преход и феминизацията а бедност-
та, сексуализирането на на работното 
място ( по- добър външен вид за по- 
голям успех на интервю за работа) са 
общи черти за държавите в процес на 
трансформация от социалистическа 
към пазарна икономика(Лулева, Ана. 
2003), но въпреки това всяка една от 
тях има своите културно обуслпвени 
характеристики и специфики, които 
трябва да бъдат изследвани. 
Съществен момент в процеса на пре-
хода в България е това, което Фотев 
нарича „интернализация на женска-
та подчинена позиция”, която води до 
нагласа сред жените, изразяваща се в 
избора на типично женски професии, 
които не „изглеждат принудителни”, а 
„естествени”, което от своя страна дава 
повече привилегии на мъжете и зат-
върждава тяхното „господство” и ги де-
финира като ‘глава на семейството”11. 
Неравнопоставеността на жените през 
първите 10 години на  преход е бази-
рана на заетост в домашната сфера и 
това дава на мъжа повече икономиче-
ски ресурси и от там повече власт. В 
тази връзка Румяна Стоилова12, анали-
зирайки жените предприемачи след 
1989 година в България, казва че же-
11   Пиер Бурдийо( 2000) подчертава, 
че независимо от господството на мъжа в 
едно общество, жените имат своя начин 
да манипулират виждането на мъжа, чрез 
т. н. „насочващи избори” и по тази логика 
съществува скрита власт от страна на жените, 
тема която ще бъде развита в трета глава на 
настоящият труд.
12  Фотев, Г. &Стоилова, Р. (съставители). 
2000. Жените: Справедливост Днес. ИК ”Кота”. 
София. 

ните са изключени от процесите на 
промяна. Жената в посткомунистиче-
ска България печели повече свобода, 
но губи сигурност. Статистиката, ана-
лизирана от Стоилова, показва че бро-
ят на мъжете при самонаетите и рабо-
тодателите е значително по- голям от 
този на жените. Феминизират се отра-
слите образование, социални дейнос-
ти и здравеопазване, докато строител-
ството и производството на енергия и 
материали си остава типична „мъжка” 
професия (Коцева, Т. 2005). 
Авторът добавя, че участието на же-
ните в политиката ( и като кандидати 
и като избиращи) е едната плоскост, 
чрез която може да се постигне промя-
на. В този ред на мисли, през първите 
10 години от прехода у нас предста-
вителството на жените в политиката 
е сравнително ниско, с тенденция да 
намалява и всеобщото схващане е, че 
жените не са родени за политически 
действия и тяхното място е в дома и 
основната им грижи трябва да са на-
сочени към семейството( Златано-
ва, 2000)13. На практика няма правна 
пречка пред българските жени да зае-
мат политически постове, но желание-
то им и емпиричната действителност 
показват едно силно „нежелание”, 
което има социално конструктивен 
характер. Според Румяна Стоилова, 
еманципацията при жените над 50 го-
дини в България се провежда „отгоре 
надолу и отвън навътре”, свивайки ин-
тересите на жените в сферата на част-
ното, респективно семейството и до-
макинството. Като основни „виновни” 
за това се сочат медиите, които създа-

13  Пак там.
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ват нагласи за подобен тип поведение( 
кулинария, сериали, плетки, гоблени, 
„женски” предавания) и отношение, 
което игнорира политическото учас-
тие. Това е сериозен проблем, защо-
то „успешните биографии” на жените 
публични личности, в това число и 
политици са силно мотивиращи за бъ-
дещите поколения жени ( Стоилова, 
2001). 
 Другата основна плоскост е икономи-
ческото участие, но в изследванията, 
които цитира Стоилова, се очертава 
тенденция, при която на предприема-
чеството се гледа като на нетипична за 
една жена професия и дейност. Учас-
тието на жените в икономическата 

сфера, по думите на автора, предвид 
патриархалното българско общество, 
е иновация за първите 10 години от 
прехода в България и в Източна Ев-
ропа като цяло. Решението на пробле-
ма с джендър неравенството, според 
Фотев, е да се провокира по- голям 
публичен диалог от страна НПО-та 
и други организации, ангажирани с 
проблема за неравенствата, за да се 
постигне „делиберация” - това е въз-
можността за диалог , познаващ и ува-
жаващ различието и множествеността 
на жизнените светове, и който да до-
веде до реални промени на законода-
телно равнище. Това мнение споделя 
и Златанова от 2000 година, която, 
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анализирайки международните пред-
писания от 4-тата конференция на же-
ните в Бейджин и предписанията на 
ООН, твърди, че българската държава 
трябва спешно да предприеме мерки 
за инкорпориране на международно 
приетите стандарти за да се преодолее 
друг феномен на прехода в България- 
„феминизацията на бедността”. 
Книгата „Пол и Стратификация”, коя-
то Румяна Стоилова публикува през 
2012 година е един задълбочен анализ 
на джендър неравенствата в българ-
ското общество след падането на кому-
нистическия режим в България. Това е 
систематично изследване на джендър 
неравенствата, което дава не само цен-
на информация за динамиката на този 
проблем през последните 20 години, 
но и формулира редица методологи-
чески индикатори и подходи в изслед-
ването на джендър стратификацията. 
Нейният анализ е строго социологи-
чески, систематизирайки основните 
фактори, които оказват влияние върху 
стратификацията, като главният ак-
цент пада върху джендър стратифика-
цията в България. Анализът е постро-
ен последователно като преминава от 
разглеждане на джендър стратифика-
цията на микро ниво и конструиране-
то на жизнения опит на жените и сти-
га до анализ на макро фактори като 
политика, икономика и образование 
и възможностите, които те дават на 
жените да се изкачват в социалната 
йерархия, допускайки, че след 1989 
година, професионалната кариера не 
зависи от партийната принадлежност, 
а от личните възможности и тези при-
добити в образователния процес. 

Основната теза на Стоилова, е че же-
ните използват различни стратегии за 
справяне с  професионалното си из-
растване, съчетавайки платен и непла-
тен труд, стратегии, коренно различни 
от тези на мъжете и това води до „до 
хоризонтална и вертикална се-
грегация на труда по пол, а оттук 
и до възпроизвеждане на нера-
венствата по пол в обществото”. 
Стоилова въвежда в своето из-
следване една тема, която в За-
падната социология е изключи-
телен проблем14, а това е темата за 
платения и неплатения или „домаш-
ния труд”. Както казва Бурдийо, „до-
машния труд е сфера отредена за жена-
та” като генерално схващане. Елизабет 

14 Катедрата по социология на Брюкселския 
университет е поставила като основна задача 
в своята изследователска дейност, разликите 
в платения и неплатения труд между мъжете 
и жените и свободното време, което остава за 
двата джендъра.- лично интервю с ръководителя 
на катедрата. 
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Бадентер, акцентира върху това разде-
ление и изтъква, че именно то е много 
важен показател за джендър страти-
фикацията на едно общество. Румяна 
Стоилова подхожда към джендър стра-
тификацията комплексно, описвайки 
и сравнявайки не само измеренията 
между платен и неплатен труд, но ги 
комбинира с останалите два фактора: 
класа и етнос, за да посочи къде трите 
фактора се пресичат и създават силно 
непривилегировани позиции за жени-
те. Домашният труд е „женска работа” 
в типичното патриархално мислене. 
Но когато е съчетан с друга „маргина-
лизираща” идентичност като етниче-
ската, тя действа с много по- голяма 
сила. Типичен пример за това, посочва 
Стоилова, са етническите роми в Бъл-
гария. Авторът подхожда към предме-
та на изследването  изключител-
но интерсекционално или анализира 
джендър неравенствата през призма-
та на „множествената изключеност” 
( Стоилова, 2012) и ако трябва да ци-
тираме Майкъл Кимел ( Kimmell, 
2011), тя прави джендъра „видим”, 
включвайки го в триадата (класа- ет-
нос/раса- джендър), които обясняват 
неравенствата в едно общество по- за-
дълбочено. Тук трябва да добавим, че 
Стоилова причислява към тази три-
ада и тялото, което прави рамката за 
анализ още по- задълбочена, предвид 
всички практики, които използват 
тялото като „домейн за изгражда-
не на патриархалната мъжест-
веност” ( Connell, 2005), но от друга 
страна и на женствеността в медиите. 
Основният подход за изследване на 
джендър стратификацията е базиран 

на допускането, че джендър ролите са 
социално конструирани и това 
рефлектира пряко и косвено 
върху джендър стратификацията 
и неравенствата, следователно 
„разрушаването” на джендър сте-
реотипите дава възможност на 
жените да покажат собствените 
си умения и да заемат по- висши 
длъжности в социалната йерар-
хия и класовата система, където, 
акцентира Стоилова, социалната 
мобилност е възможна, за разли-
ка от кастите например. 
Стоилова, разглежда джендъра 
като социално- конструирана ка-
тегория и, цитирайки Уест и Зи-
мерман, които споменахме в пър-
ва глава, подчертава, че когато 
разглеждаме джендър стратифи-
кацията, освен структурните не-
равенства, като разлики в заплащане 
и заемане на позиции- чисто институ-
ционални, трябва да имаме предвид 
и културните специфики на тази 
стратификация, които се изра-
зяват в отношението към жени-
те в работна атмосфера, езикът15, 
който се използва за тяхната дейност 
и всички стереотипни характеристи-
ки, които им се приписват. Това раз-
граничение е изключително важно за 
социологическият анализ на джендър 
неравенствата в заплащането и трудо-

15   И до днес една огромна част от мъжете 
наричат своите колеги жени с ироничното 
„колежке”. Това е в пълен унисон на това, 
което (Стоилова, 2012) очертава като езиково 
доминиране на мъжките назвателни имена за 
професии и категории, които в исторически 
контекст показват затвърждаването на 
патриархата. 
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вата сфера като цяло, защото дава въз-
можност да се открият скрити нагласи 
спрямо жената като равностоен „ко-
лега”, чрез множеството подигравки, 
вицове и епитети за нейната „слаба и 
неуравновесена” природа, дори когато 
тези жени заемат ръководни постове. 
Типичен пример за скритият патриар-
хат в условия на демокрация и равно-
правие, който засяга и сексуалността 
на жената, като пряко произтичаща от 
нейният джендър ( тази връзка я про-
следихме във втора част на първа гла-
ва) е изразът „тази не са я оправили 
снощи”. Това може да се чуе доста 
често, както от мъже, така и от 
жени, което говори за нагласа, 
при която жената е възприема-
на като биологично дефиниран 

продукт, който без секс е „нер-
вен, ядосан, мрачен, превъзбу-
ден и отмъстителен”. Жената в 
този злободневен израз е субект 
на сексуалният акт. Този израз 
показва много дълбоко залегна-
лото съждение за биологична-
та идентичност на жената, като 
основна и дефинираща нейното 
поведение и от друга страна дава 
„патриархално господство на 
мъжа”, като призован да укротя-
ва и доминира. Тази постановка 
напомня за схващането, че жен-
ската сексуалност в ислямските 
общества се разглежда като  „ак-
тивна и разрушителна”, докато в 
Западните общества, тя е „пасив-
на, контролирана и кодирана”. 
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По тази логика можем да търсим 
корените на този израз още от 
времето на Османското присъст-
вие в България. 
Положението на жените в постсо-
циалистическото българско об-
щество е пряко повлияно от сим-
волната власт на патриархалните 
форми на господство(Димитрова, 
Мария.,Татяна Коцева. 1999), това 
са всички останали от историческо-
то минало стереотипи, виждания, 
социални етикети и нагласи на 
мъжете във властта спрямо про-
блемите на жените. Тя е символ-
на власт, защото е свързана с 
индиректни езикови и символ-
ни практики, непризнаващи ра-
венството на жената, макар и на 
работното място. В контекста 
на тази патриархална символна 
власт, Даскалова (Даскалова, 1999)  
настоява ежедневният език в по-
литиката и публичните речи, да 
се замени с научния език, който 
да докаже и да проблематизира 
обичайно приписваната „биоло-
гичната” роля на жената в поли-
тическия език в постсоциалис-
тическа България ( като съпруга 
и майка; „неспособна” да поеме 
собствена инициатива; стояща в 
сянката на съпруга си). Това ще 
доведе до разрушаване на „ома-
гьосания” кръг, в който жените 
се разглеждат само като „wombs” 
, затворени между стените на 
дома и посветени на майчинство-
то и грижата, под въздействие на 
„дисциплиниращата” полити-
ческа техника, в която сексуал-

ността определя идентичността, 
добавя още Даскалова, позова-
вайки се на Нореберт Елиас и Ми-
шел Фуко. 

Социализация и джендър 
Социологическите изследвания пос-
ветени на връзката между джендър 
идентичността, насилието и социал-
ните отклонения в България са из-
ключително малко. Румяна Стоило-
ва използва схемата „сътворяване и 
раз- сътворяване на пола”, като иска 
да подчертае, че в процеса на социа-
лизация се изграждат представи за 
мъжествеността и женствеността. В 
този процес, според Стоилова особено 
място заемат медиите, които са силно 
анти феминистки настроени. Позо-
вавайки се на Бътлър, тя твърди, че е 
по-важно да се проследява начинът, 
по който джендър категориите и сте-
реотипите се проблематизират от хо-
рата и се „разбиват”, без да се робува 
на изградените „хетеронормативни” 
и патриархални модели в българско-
то общество, които са особено засти-
нали и не се проблематизират след 
комунизма. От тази гледна точка, за 
една саморефлексия, на индивидуал-
но ниво, за социологът би представля-
вал интерес как така нареченото граж-
данско образование дава възможност 
тези „стигми” и „виктимизации” да 
се проблематизират, защото меди-
ите и в частност чалгата в България 
не се различават особено от повечето 
продукти на поп културата, а се раз-
личава начинът, по които индивидът 
реагира и има изградена рефлексив-
на гледна точка в процеса на тяхното 
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възприемане( Darakchi, 2013). Много 
важен механизъм в изграждането и 
затвърждаването на джендър стеро-
типите по време на социализацията 
е учебната програма. В България има 
проведени изследвания за съдържа-
нието на букварите16, учебниците от 
началното17  и основното образова-
ние18. Авторите се обединяват около 
заключението, че в образователната 
система още от най- ранна детска въз-
раст джендър стереотипите се изграж-
дат в полза на мъжете. От контент 
анализите на тесктовото съдържание 
и снимковия материал на внушителен 
по брой учебници, учебни помагала и 
ръководстава за учители се очертават 
следните изводи. Първо, „мъжките и 
женските” места са строго джендър 
разпределени, като жената е „затво-
рена в частното пространство и джен-
дър ролите, с които е представена са 
в сферата на домакинските дейности, 
докато мъжете са „обществениците”, 
тези които заемат обществено значи-
ми професии. По този начин се „ин-
тернализира” джендър разпределение 
на труда още в дестска възраст, кое-
то рефлектира в по- късните етапи от 
живота на хората, когато отношението 

16    Стойкова, Елена. 2005.  Полови 
неравенства в букварите за първи клас (1985 – 
2005)
17   Арнаудов, Венцислав. 2003.  
Съдържателен анализ на учебниците от 
началния етап на основната степен на 
образование (1 - 4 клас) от гледна точка на 
джендър проблематиката. 
18   Йорданова, Кристина. 2012. „Стереотипи 
и предразсъдъци в учебниците и учебните 
помагала за учители от предучилищно и основно 
образование в рамките на проект „Равенството – 
път към прогрес”.

им към „другия” джендър са констру-
ирани и внедрени от мощната мащи-
на на образователната система и това 
пречи за изграждане на саморефле-
ксия, защото образованието е приета 
на доверие институция, която е силно 
легитимна и авторитетна. Второ, дж-
ендър идентичността е разграничена 
на принципа активно, действащо и  и 
пасивно, подчинено, респективно за 
мъжете и жените. В повечето случаи 
момичетата са косвено „подтиквани” 
да подражават на своите майки, с по-
мощта на джендър роли ограничени 
до грижа, всеотдайност, домакинска 
работа и др., респективно образът на 
мйката е много по –често срещан от 
този на бащата. Трето, от социолин-
гвистична гледна точка повечето при-
лагателни описващи джендър роли и 
практики и професии са в мъжки род. 
Жените като цяло, твърди Йорданова, 
са изключени от социално- култур-
ната история и авторите на учбници-
те не се съобразяват с тенденциите и 
динамкиката на съвременните кон-
цепции за равенство, придържайки се 
към социо- биологичното схващане за 
джендъра като биологична категория, 
което предопределя по „естествен” път 
и представянето на джендър ролите в 
учебното съдържание, което според 
авторите е идеологично и стереотипи-
зиращо. 
Освен идеологични, тесктовете в учеб-
ниците в българската образователна 
система претендират за „неутралност” 
и това ги прави сами по себе си опас-
ни. Както твърди Даскалова, липсата 
на критически анализ и възможност 
за „оспорване” на учебния материал е 
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инструментът, който поддържа патри-
архалната култура в учебното съдър-
жания и я възпрозизвежда(Даскалова, 
Красимира. 2002). В тази връзка ав-
торите обръщат внимание и на худо-
жествената литература, която е сил-
но небалансирана и жените почти не 
присъстват като герои и дейци. Препо-
ръката на тези иселдвания е за балан-
сиране на виауалното и лингвистич-
но представяне на мъжете и жените, 
както и за по- застъпена и открита 
критическа  позиция и възможност за 
саморефлексия сред учениците, за по-
стигане на по голямо джендър равен-
ство. 
Джендър стереотипите по време на 
социализацията се „изграждат” и от 

българските медии и както Лулева 
анализрайки концепцията за поло-
вия ред ( gender order) красноречиво 
доказва, че повечето предавания са 
една „перфектна фабрика” за джен-
дър стереотипи, където крайната цел 
е мъжествеността да бъде още по- мъ-
жествена и женствеността още по- 
жеснтвена. Изследвайки български 
медии, авторът прави заключение, че 
освен джендър стереотипи, българ-
ските медии, в това число и печатни, 
използват силно сексистки език и това 
не подлежи на цензура(Лулева, Ана. 
2003). Милена Кирова( Кирова, 2010) 
прави разграничение между реклами-
те от южен и севрен тип, изтъквайки, 
че в България са известни рекламите 
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от южен тип, които представят жени-
те като свръхиделани и изключител-
но( дори нереално) красиви, докато 
в рекламите от северен тип( тук най- 
чероятно се визират Скандинавските 
държави-б.а.) жените са представени 
с един ежедневен, нормален образ, 
които се среща всеки ден. Образът на 
жената като сексапилна е всъщност 
пример за подражание на много жени 
в България. Като добавим влиянието 
на чалга културата и на поп култура-
та като цяло, както и липсата на адек-
ватно гражданско образование, което 
да дава рамка за саморефелксия на 
жените, се достига до онова, което мо-
жем да наречем принудителен феми-
низъм- това е феномен, при които го-
лям брой български жени не искат да 
се борят за равенство и преодоляване 
на обективизиране на сексуалността 
и и представянето им като сексуални 
обекти. Напротив, от наблюдения и 
разговори може да се заключи, че оп-
ределена част от българските жени ис-
кат да бъдат харесвани като сексуални 
обекти. След 2005 година пластичната 
хирургия в България бележи сравни-
телен ръст и външният вид и поведе-
нието на жени от най- различни въз-
расти е силно белязан и повлиян от 
тези тенденции за красиво тяло с мно-
жество корекции и атрактивно  силно 
сексуализирано облекло, подобно на 
това в музикалните клипове и рекла-
мите. По този повод Кирова добавя, 
че сексистките реклами в България се 
увеличават стреемоглаво и на тях не 
се гледа като нещо, което е сексистко, 
а напротив те се сочат като пробив в 
„закостенялата” природа на българи-

на и се подкрепят не само от мъжете, 
но и от жените.  „На ценностно рав-
нище рекламите по-скоро подкрепят 
различни очаквания към жените и 
мъжете, вместо да унифицират джен-
дър ролите„(Коцева, Т. 2011). Татяна 
Коцева, анализирайки джендър сте-
реотипите в рекламните послания в 
България на база проведено проучва-
не, твърди че сексистките послания от 
рекламите днес се отразяват директно 
върху затвърждаването и социализи-
рането на джендър стереотипи сред 
голям част от младите хора и е въпрос 
на медийна и рекламна политика да 
се обърне сериозно внимание на този 
проблем от страна на държавните ре-
гулатори, както и саморефлесивност 
от страна младите хора, които ще бъ-
дат отговорни за „трансформирането” 
на тези стереотипи на бъдещите поко-
ления.
Валентина Златанова през 2004 пра-
ви задълбочен анализ на ролята на 
социализацията, и по специфично за 
„различителната” социализацията на 
момичетата и момчетата и връзката 
на тези процеси с формите на насилие 
и девиантното поведение на по- къ-
сен етап от живота на определен чо-
век. Златанова търси социологическо 
обяснение на насилието, което е про-
дукт на определени фактори по време 
на социализацията и твърди, че теори-
ите за научаването и теориите за био-
логическите характеристики на мъжа 
и жената трябва да се комбинират за 
по- обективно и всеобхватно изследва-
не на девиациите и връзката им с дж-
ендър идентичността. Тя твърди още, 
че различията в агресивното поведе-
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ние между момичетата и момчетата е 
в начинът, по който те демонстрират 
своето агресивно поведение. Докато 
момчетата са демонстративно агре-
сивни, момичетата са по- склонни да 
показват прикрита агресия, която има 
манипулативни характеристики.  
Друг основен аспект от разработките 
на автора19 е социализацията на мом-
чето. Тук се анализират всички „тех-
ники”, чрез които едно момче се кон-
струира като мъжествено, отричайки 
всички дейности, които могат да бъ-
дат категоризирани като „женствени” 
Подобно на Елизабет Бадентер, Зла-
танова смята, че социализацията на 
момчетата е много по- агресивна и ак-
тивна от страна на родителите и обще-
ството и основната цел е да се изкоре-
нят всички „женски” черти от неговото 
поведение и отношения. Типични па-
триархални забрани в процеса на со-
циализация са забраната и всеобщото 
схващане, че мъжете „не трябва да пла-
чат и да показват уязвимост”, както и 
да „не изразяват своите емоции и чув-
ства”. Както е отбелязано, стремейки 
се към този образ на „истински мъж”, 
самите мъже на по- късен етап от тех-
ният живот стават жертва на собстве-
ната си „мъжественост”. Един от най- 
екслицитните примери е агресията и 
насилието, което проявяват в стреме-
жа си да се „докажат” като мъже. Как-
то уместно добавя Бадентер, мъжката 
идентичност е изградена на принци-
па на отричането: „да не бъдеш жен-
ствен, да не бъдеш емоционален” и др. 
и това трябва да се доказва цял жи-
вот под натиска на обществените или 
19 Златанова, Валентина. 2004. Нелегитимното Наси-
лие. ИК. „Квазар”

общностни норми и това често води 
до чувство на гняв и агресия, когато 
така конструираната мъжественост не 
може да се докаже и „честта на мъжа” 
е загубена. В същото време, женската 
идентичност е построена на принци-
па да бъдеш: „да можеш да плетеш, да 
готвиш „ и др. Женската идентичност 
не се доказва- тя е факт. 
След като детето премине през „раз-
личителната социализация” на ниво 
семейство, той обикновено попада в 
групи на свои връстници, където „мъ-
жествеността” се доказва с цел да се 
изкачи в по- горно ниво на йерархия-
та, която съществува неформално във 
вторичните групи. В тази, така наре-
чена вторична социализация, част от 
която е и училищното образование, 
момчетата могат да бъдат особено аг-
ресивни и да демонстрират насилие 
както срещу момичетата, така и към 
други момчета, които „притежават 
женски черти и са мекошави”( Злата-
нова, 2004). Неслучайно хомофоби-
ята е един от основните измерители 
и индикатори за мъжката джендър 
идентичност, наред с помагането в до-
макинството и взимане на полагащия 
се отпуск за отглеждане на децата20. 
Цялата тази гама от насилствени и 
подигравателни агресивни практики, 
цели легитимацията на социално кон-
струираната мъжественост, която се 
подсилва от медиите и всички герои, с 
които се асоциират момчетата. Освен 
медиите, в рамките на самото учили-
ще се поощряват хетеронормативни 
практики, започвайки от съдържание-
то на учебната програма и завършвай-

20 Darakchi, Shaban, 2009.
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ки с това, което в първа глава отбеляз-
ахме като „хетеросексуален пазар”, 
където мъжествеността и женстве-
ността базирани единствено на хете-
росексуален принцип се легитимират 
на институционално ниво. 
Връзката между джендър и насилие, 
според Златанова, е неоспорима, ци-
тирайки множество изследвания. 
С анализа си на джендър социали-
зацията, тя дава отговор на един от 
най- значимите въпроси свързани с 
значението на джендър социологията 
и необходимостта от нейното изуча-
ване. Джендър социализацията може 
да ни даде отговорите за начините, по 
които се формират джендър ролите и 
респективно нагласите и очакванията 
спрямо другия/те джендър идентич-
ности. Това ще даде отговор на въ-
проса как да се вземат мерки за пре-
венция на насилието и респективно 
за тяхното използване в публичните 
политики. Друго пряко следствие от 
връзката джендър и насилие е необ-
ходимостта да се преразгледат  макро 
социологически фактори, като медии-
те, образованието, етноса и религията, 
които оказват влияние върху социали-
зационните процеси и конструиране-
то на мъжествеността и женствеността 
в рамките на една държава, общество, 
общност или група, защото, както от-
белязва Златанова, мъжката агресия и 
престъпност в повечето случаи е плод 
на определени макро фактори , кои-
то обуславят и определен тип полова 
социализация свързана с насилие и 
доминиране, докато женската прес-
тъпност, в повечето случаи е плод на 
адаптиране към определени социални 

и икономически условия и ситуации, в 
които изпадат жените. 
Разбира се темата за  връзката меж-
ду джендър социализацията и наси-
лието не трябва да се разглежда ед-
ностранно и с основно допускане, че 
само мъжете са склонни към насилие 
и престъпления, защото този процес, 
социализационният, търпи промени 
и се наблюдава динамика в идентич-
ността на съвременния мъж. Днес се 
говори за появата на „сдобрения със 
себе си мъж”21, който не се доказва 
като „истински мъж” непрекъснато и 
не се срамува да участва в дейности и 
да показва чувства- всички те смята-
ни като „типично женски”. Тази ди-
намика е важна и заслужава своето 
внимание в рамките на съвременно-
то българско общество и начинът, по 
който се социализират джендър иден-
тичности. Умелото съчетание на голе-
мите, обобщаващи теории и частното, 
интерсекционално проучване на този 
проблем, може да даде много ценни 
отговори за развитието и прилагането 
на успешни публични политики. 
Много важно от методическа гледна 
точка е подходът към изследването 
на брака в България. Не трябва да за-
бравяме, че алтернативните форми на 
брак не са нещо непознато в България 
и се регистрират все повече семейства, 
който живеят на семейни начала, как-
то и семействата с един родител и таки-
ва с едно дете. От индикаторите и ана-
лизите в българската социологическа 
традиция, можем да направим извод, 
че много важни , с цел максимална 
обективност е да се търсят мотивите, 
21    Бадентер, Елизабет. 2002. XY на 
Мъжката Идентичност. ИК Изток- Запад. София. 
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които стоят зад един брак- икономи-
чески, социално- психологически или 
други и как тези мотиви се променят 
с времето в рамките на едно общество 
или общност. 
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