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Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на 
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до 
широката общественост и да увеличим осведомеността 
за научните и иновационни дейннаучната дейност 
върху ежедневието на хората, което от своя страна да 
привлече младите хора към научна кариера”
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Вечен абонамент
ПОЛУЧАВАШ ДОСТЪП ДО:
 
• сп. Българска наука всеки месец
• Всички броеве до момента
• Намаление в онлайн магазина Купи Наука
• Аудио медицински списания
• Имейл с най-доброто през месеца от БГ 

Наука
• Всички специализирани PDF броя
• „(Не)обикновените животни“ (e-book)
• Възраждане – 10 книги издадени преди 

100 г.
• Специален имейл с всички дигитални 

ресурси
• Всичко, което издадем и пуснем онлайн

С всяка покупка от kupinauka.com Вие подкрепяте 
списание Българска наука и помагате за 
популяризирането на науката в България!

Всички бъдещи броеве без 
допълнително плащане - завинаги!

След взимане на този план ще имате вечен достъп до всички броеве за напред, както 
и тези, които са излезли за текущата година!

https://kupinauka.com/product/balgarska-nauka-vechen-abonament?utm_source=broi133&utm_campaign=reklama&utm_medium=pdf
https://kupinauka.com/product/balgarska-nauka-vechen-abonament?utm_source=broi133&utm_campaign=reklama&utm_medium=pdf
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Слушай през Android 
Слушай в iTunes

Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
https://subscribeonandroid.com/nauka.bg/feed/podcast/
https://itunes.apple.com/bg/podcast/%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1351829585
https://nauka.bg/category/nauka-50/audio/
https://www.stitcher.com/podcast/bg-science/bulgarian-science-magazine-podcast/
https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/
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Някои от новините:

Класация на финансираните от ЕС 
биотехнологични проекти

Фонд „Научни изследвания“ отправя 
покана за участие в „Конкурс по 
Национална научна програма Петър 
Берон. Наука и иновации с Европа.“

Нови конкурси на Фонд „Научни 
изследвания“ ще подкрепят 
фундаментални научни изследвания 
в България и ще привлекат 
перспективни учени с международни 
резултати у нас

Република Корея споделя чрез 
тематични уебинари своя опит, 
политики и технологични решения за 
справяне с COVID -19

Европейски дни на научните 
изследвания и иновациите

Европейската комисия започна 
публични консултации за 
актуализиране на Плана за действие 
за дигитално обучение

Прессъобщение на комисар Мария 
Габриел

Европейската комисията публикува 
манифест за да увеличи максимално 
споделянето и достъпа до 
резултатите от изследванията, 
свързани с коронавируса

https://naukamon.eu/category/новини/

НАУЧЕН ПОРТАЛ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
https://naukamon.eu/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://naukamon.eu/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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Нивата на два от основните замър-
сители на въздуха са намалени драс-
тично след като започнаха блокадите 
в отговор на пандемията COVID-19, 
но пък повърхностният озон, който е 
вторичен замърсител, се е увеличил в 
Китай, според нови проучвания.

Две нови проучвания, пуб-
ликувани в списание 
Geophysical Research Letters 
на AGU установяват, че за-

мърсяването с азотен диоксид над Се-
верен Китай, Западна Европа и САЩ 
намалява с близо 60 процента в нача-
лото на 2020 г. в сравнение със същия 

период от миналата година. Азотни-
ят диоксид е силно реактивен газ, от-
делян чрез горене, който има много 
вредни ефекти върху белите дробове. 
Газът обикновено влиза в атмосфера-
та чрез емисии от превозни средства, 
електроцентрали и промишлени дей-
ности.

В допълнение към азотния диоксид, 
едно от новите проучвания установя-
ва, че замърсяването с прахови части-
ци (по-малки от 2,5 микрона) е нама-
ляло с 35 процента в Северен Китай. 
Те са съставени от твърди частици и 
течни капчици, които са достатъчно 

Изолацията заради COVID-19 
значително е повлияла върху 
глобалната чистота на въздуха

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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малки, за да проникнат дълбоко в бе-
лите дробове и да причинят уврежда-
ния.
Двата нови документа са част от спе-
циален сборник от изследвания в спи-
сания на AGU, свързани с настоящата 
пандемия.

Такъв значителен спад на емисиите е 
безпрецедентен, тъй като мониторин-
гът на качеството на въздуха от сате-
лити започна през 90-те години на 
миналия век, заявява Джени Ставраку, 
учен от Кралския белгийски институт 
за космическа аерономия в Брюксел 
и съавтор на едно от проучванията. 
Единствените други сравними съби-
тия са краткосрочните намаления на 
емисиите в Китай поради строги регу-
лации по време на събития като Олим-
пиадата в Пекин през 2008 г.
Подобренията в качеството на възду-
ха вероятно ще бъдат временни, но 
откритията дават представа на уче-
ните какво може да бъде качеството 
на въздуха в бъдеще, тъй като регула-
циите на емисиите стават все по-стро-
ги, според тях.

„Може би този непредвиден експери-
мент ще бъде от полза за по-доброто 
управление на емисиите“, надява се 
Ставракоу. "Това са някои от положи-
телните новини на фона на иначе дос-
та трагичната ситуация."

Въпреки това спадът в замърсяването 

с азотен диоксид е довел до увелича-
ване на повърхностните нива на озон 
в Китай, според едно от новите про-
учвания. Озонът е вторичен замър-
сител, образуван, когато слънчевата 
светлина и високата температура ка-
тализират химичните реакции в до-
лните слоеве на атмосферата. Озонът 
е вреден за хората на земята, защото 
причинява белодробни и сърдечни за-
болявания.

В силно замърсени райони, особено 
през зимата, повърхностният озон е 
разяждан от азотни оксиди, така че 
нивата на озона могат да се увеличат, 
когато замърсяването с азотен дио-
ксид намалее. В резултат, въпреки че 
качеството на въздуха до голяма сте-
пен се е подобрило в много региони, 
повърхностният озон все още може да 
бъде проблем, според Гай Брасер, учен 
от Института по метеорология Макс 
Планк в Хамбург, Германия, и водещ 
автор на едно от новите проучвания.
"Това означава, че просто намалявай-
ки азотния диоксид и частиците, няма 
да разрешите проблема с озона", казва 
Брасер.

Емисиите в световен мащаб
Ставракоу и нейните колеги използва-
ха сателитни измервания на качество-
то на въздуха, за да оценят промените 
в замърсяването с азотен диоксид над 
основните епицентрове на огнището: 
Китай, Южна Корея, Италия, Испания, 
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Франция, Германия, Иран и САЩ.
Те откриха, че замърсяването с азотен 
диоксид намалява средно с 40 процен-
та над китайските градове и с 20 до 38 
процента над Западна Европа и САЩ 
по време на блокирането през 2020 
г. в сравнение със същия период през 
2019 г.

Проучването обаче установи, че за-
мърсяването с азотен диоксид не на-
малява в Иран, една от най-ранно и 
най-силно засегнатите страни. Авто-
рите подозират, че това е така, тъй 
като до края на март не е имало пълна 
блокада там, а преди това препоръки-
те за оставане вкъщи до голяма сте-
пен бяха игнорирани. Учените уста-
новяват спад в емисиите по време на 
празника на иранската Нова година 
след 20 март, но този спад се наблю-
дава по време на този празник всяка 
година.

Чистотата на въздуха в Китай
Второто проучване разглежда проме-
ните в качеството на въздуха в севе-
рен Китай, където за първи път беше 
съобщено за вируса и където блоки-
рането е най-строго.
Брасер анализира нивата на азотен 
диоксид и няколко други видове за-
мърсявания на въздуха, измерени от 
800 наземни станции за мониторинг 
на качеството на въздуха в северен 
Китай.
Бразер и неговият колега установяват, 

че замърсяването с прахови частици е 
намаляло средно с 35 процента, а аз-
отният диоксид е намалял средно с 60 
процента след началото на изолация-
та на 23 януари.

Те обаче откриха, че средната кон-
центрация на озон в повърхността 
се е увеличила с коефициент 1,5-2 за 
същия период от време. На повърх-
ностните нива озонът се образува от 
сложни реакции, включващи азотен 
диоксид и летливи органични съе-
динения (ЛОС), газове, отделяни от 
различни домакински и промишле-
ни продукти, но нивата на озон могат 
също да бъдат повлияни от метеоро-
логичните условия и други фактори.

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Данните от проучванията показват, 
че жените извършват повече дома-
кинска работа, отколкото мъжете. 
Снимка: Getty

Под карантина и с шестгодиш-
но дете, Меган Фредериксън 
се чуди как учените успяват 
да пишат научни документи 

по време на пандемията COVID-19. В 
резултат на въвеждането на социал-
ната изолация, за един ден много до-
макинства по света са се превърнали 

в пресечна точка на работа, училище и 
домашен живот. Разговорите в Twitter 
като че ли потвърждават подозрени-
ята на Фредериксън за последствия-
та: жените академици, поемат повече 
отговорности в грижите за децата и 
изостават от колегите си мъже в рабо-
тата.

За да разбере какво казват данните 
Фредериксън, еколог от Университе-
та в Торонто (Канада), прегледа сър-
върите за предпечат, в желанието си 

Дали жените академици имат 
по-малко публикации по време 
на пандемията? Ето какво 
казват данните

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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да проучи дали жените публикуват 
по-малко документи, отколкото пре-
ди началото на изолацията. Анали-
зът, както и няколко други, сочат, че в 
различните дисциплини честотата на 
публикуване от страна на жените е на-

маляла спрямо тази на мъжете 
по време на пандемията.

Резултатите са в съответствие с 
общоприетото при разделение-
то на грижите за децата между 
мъже и жени, казва Моли Кинг, 
социолог от университета Санта 
Клара в Калифорния. Доказател-
ствата сочат, че е по-вероятно 
мъжете учени да имат партньор, 
който не работи извън дома; 
а техните колеги жени, особе-
но тези в естествените науки, е 
по-вероятно да имат партньор, 
който също е академик. Дори в 
случаите на двойни академични 
домакинства данните показват, 
че жените извършват повече 
домакински труд, отколкото мъ-
жете, казва тя. Кинг подозира, че 
същото важи и за отглеждането 
на децата.

Източник: M. Frederickson https://
github.com/drfreder/pandemic-
pub-bias/blob/master/README.
md (2020; анализ на всички ав-
тори); P. Vincent-Lamarre, C. R. 
Sugimoto и V. Larivière Nature 

Index https://go.nature.com/2XhxqxR 
(2020; анализ на първия автор).

В своя анализ Фредериксън се съсре-
доточи върху двата сървъра за пред-
печат, които тя използва: физическото 
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хранилище arXiv и bioRxiv. За да опре-
дели пола на над 73 000 имена на ав-
тори по 36 529 предпечата, тя сравни 
имената с тези в базата данни за бебе-
та на имената на американската адми-
нистрация за социално осигуряване, 
която регистрира имената и пола на 
деца, родени в Съединените щати.
Фредериксън разгледа проучванията 
на arXiv, публикувани между 15 март 
и 15 април през 2019 г. и през 2020 г. 
Броят на жените с авторски предпеча-
ти, нарасва с 2,7% от 2019 г. до 2020 г., 
но броят на мъжете автори нараства с 
6,4% за този период. Увеличението на 
мъжкото авторство на предпечати на 
bioRxiv също изпревари това на жен-
ското авторство, макар и с по-малък 
процент. 

“Разликите са скромни, но те са на-
лице“, заключва Фредериксън. Тя от-
белязва, че досега ограниченията са 
сравнително кратки в сравнение с 
обичайната времева линия на изслед-
ване, така че дългосрочните последи-
ци за кариерата на жените все още не 
са ясни.
Ограниченията на тези видове анализ 
на базата на имена са добре известни. 
Използването на имена за определяне 
на пола може все пак може да доведе до 
заблуди относно някои автори с неза-
падни имена или такива, използващи 
инициали. Но според Фредериксън, 
при такъв голям размер на извадката, 
данните все пак могат да дадат ценна 

представа за различията между поло-
вете в академичните среди.

Други изследователи също откриват 
подобни тенденции. Касиди Сугимото 
от университета в Индиана Блуминг-
тън, която изучава различията меж-
ду половете в научните изследвания, 
проведе отделен анализ на пола при 
авторите в девет популярни сървъра 
за предпечат. Методологичните раз-
личия показват, че двата анализа не 
са пряко сравними, но резултатът от 
работата на Фредериксън „се сближа-
ва с това, което и ние виждаме“, казва 
Сугимото.
Тя изтъква, че предпечатите, които се 
публикуват дори сега, вероятно раз-
читат на труд, извършен преди много 
месеци. „Процесът на научно публи-
куване не се поддава на навременни 
анализи“, казва тя. Нейното проучва-
не включва също и бази данни с ре-
гистрирани доклади за започване на 
нови изследователски проекти.

В 2 от 3-те хранилища на регистрира-
ните отчети, обхващащи над 14 000 
доклада с автори, чиито полове могат 
да бъдат съпоставени, екипът на Су-
гимото констатира намаление на дела 
на заявленията на учените от март и 
април 2019 г. до същите месеци през 
2020 г., когато започна изолацията. Те 
също отчитат намаляващ процент на 
жените, които публикуват на няколко 
сървъра за предпечат, включително 
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EarthArXiv и medRxiv. Тези различия 
са по-изразени, когато се разглеждат 
предимно автори, които са в началото 
на изследователската си кариера, от-
колкото на техните по-старши колеги.
„Това е най-притеснителното за мен, 
тъй като тези последствия са дълго-
трайни“, казва Сугимото. „Най-добри-
ят предиктор на една публикация е 
предишна публикация.”

В икономиката също има индикации, 
че пандемията засяга непропорцио-
нално по-млади изследователи, казва 
Норико Амано-Патиньо, икономист 
от университета в Кембридж, Велико-
британия. Като цяло, не съществуват 
ясни несъответствия в общия брой 
работни документи.
Тя и нейните сътрудници също прове-
риха кой работи по въпроси, свързани 
с пандемията, като използва специал-
но хранилище за COVID-19. Въпреки 
че жените посто-
янно са имали 
дял от около 20% 
от работните до-
кументи от 2015 
г. насам, те със-
тавляват едва 
12% от авторите 
на нови изслед-
вания, свързани 
с COVID-19. Ама-
но-Патиньо по-
дозира, че освен 
задълженията си 

за грижи за децата, изследователи-
те в ранната и средната си кариера, 
особено жените, са по-несклонни към 
риск и съответно при тях е по-малко 
вероятно да се пренасочат към нова 
област на изследвания. „Най-вече ве-
тераните икономисти имат склонност 
да се впускат в нови области“, казва 
Амано-Патиньо. „А начинаещите жени 
са тези, които изглежда най-много 
липсват.“

„За съжаление, тези констатации не 
са изненадващи“, казва Олга Шурч-
ков, икономист от колежа Уелесли в 
Масачузетс. Тя стигна до подобни из-
води в отделен анализ на продуктив-
ността на икономистите по време на 
пандемията. И предпечат, публикуван 
в arXiv, показва същите тенденции в 
свързаната с пандемията медицинска 
литература. Сред авторите на близо 
40 000 статии, публикувани в амери-

Източник: Nature
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кански медицински списания през 
2019 г., делът на авторите жени в до-
кументи за COVID-19 е спаднал с 16%.

Повишената отговорност при грижи-
те за децата е един от проблемите. В 
допълнение, жените също така са и 
по-склонни да се грижат за боледува-
щи роднини, казва Росарио Рогел-Са-
лазар, социолог от Автономния уни-
верситет на Мексико в щата Толука. 
Тези ефекти вероятно се изострят в 
глобалния юг, отбелязва тя, тъй като 
жените там имат средно по повече 
деца, отколкото тези в глобалния се-
вер.

Освен това жените са изправени и 
пред други бариери влияещи на тях-
ната научна продуктивност. Средно 
жените преподаватели поемат повече 
преподавателски отговорности, така 
че внезапното преминаване към он-
лайн обучението - и необходимите ко-
рекции по учебната програма - непро-
порционално засяга повече жените, 
твърди Кинг. И понеже много инсти-
туции са затворени поради пандеми-
ята, университетските ангажименти, 
които не са изследователски - като 
участие в комисиите по назначаване 
на работа и учебни програми - вероят-
но отнемат по-малко време. Те често 
са доминирани от висшестоящи пре-
подаватели - повече от които са мъже. 
В резултат на това мъжете могат да 
намерят повече време да пишат доку-

менти, докато жените изпитват точно 
обратния ефект.

Тъй като тези ефекти ще се засилят, 
докато изолацията продължава, уни-
верситетите и финансирането трябва 
да предприемат стъпки за смекчаване 
на различията между половете въз-
можно най-бързо, казва Шурчков. „Те 
посочват проблем, който, ако бъде ос-
тавен без решение, може потенциално 
да има сериозни последици за многоо-
бразието на академичните среди.“

Източник: Nature
Превод: Радослав Тодоров

  

Източник: Nature
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Конференциите и разговорите могат 
да бъдат напълно достъпни, докато 
работите от дома. Снимка: Getty

Лин Комински, астрофизик 
от Държавния универси-
тет Сонома в Калифорния, 
планираше да прекара края 

на март и началото на април в Йоха-
несбург, Южна Африка, за Деветия 

Fermi International симпозиум, съби-
тие, което щеше да събере стотици 
астрономи и астрофизици за γ-проуч-
вания, провеждани от телескопа Large 
Area (LAT) и Gamma-ray Burst Monitor. 
Но и този план, подобно на толкова 
много други, беше провален от пан-
демията COVID-19, така че тя в крайна 
сметка присъства на виртуална среща 
с колегите си от работата с LAT. Което 

Да се научим да харесваме 
виртуалните конференции в 
ерата на коронавируса

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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може би не е чак толкова лошо - не се 
изисква самолетен билет и хотелска 
стая.
За нея това беше разочароващ, но в 
крайна сметка плодотворен резервен 
план. „Обичам да ходя на конферен-
ции“, казва тя. „Някои от най-добрите 
предложения и проекти са се родили 
по време на произволни разговори с 
хора на конференции.“

В онлайн срещите може да липсват 
много от предимствата на личната 
конференция: разговори по време на 
обяд; работа в екип лице в лице; свежи 
идеи, които могат да ви хрумнат при 
самото напускане на дома. Но както 
Комински и много други установиха, 
има много предимства и във виртуал-
ната конференция. И тъй като все по-
вече срещи се провеждат онлайн - тен-
денция, която вероятно ще продължи 
дори след като пандемията отшуми, 
учените все повече се опитват да при-
емат новата виртуална реалност на 

научните сбирки. „Успях да изслушам 
купища разговори, без въобще да на-
пускам дома си“, казва Комински.

Подтикнати от репортажа на Nature, 
отразяващ виртуалната конференция 
на Американското физическо обще-
ство (APS) през април, учените споде-
лиха своя личен и като цяло положи-
телен опит от онлайн конференциите 
в анкета, пусната на сайта на издание-
то. От 485 анкетирани 82% са отгово-
рили, че биха желали да присъстват 
на онлайн конференции и в бъдеще. 
Nature състави представителна извад-
ка от анкетираните с подробности за 
наученото и техните съвети за бъде-
щи участия.

Прегърнете неудобното
Комински уточнява, че учените не 
трябва да очакват онлайн конферен-
циите да протичат по най-перфектния 
начин, особено когато преминаването 
към тях е било толкова неочаквано и 
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прибързано планирано. Тя присъства 
на няколко от виртуалните презен-
тации от срещата на APS, която беше 
свикана много набързо, след като ста-
на ясно, че физическото събиране ще 
е невъзможно. 
Може да се каже, че събитието е било 
успешно, тъй като то привлече пове-
че от 7 200 регистрирани в сравнение 
със средно 1600 до 1800, но по пътя 
имаше някои проблеми и неудобни 
моменти. 
„Трябва да признаем, че това е едно 
странно време и че вероятно няма да 
извлечете от ситуацията толкова, кол-
кото сте се надявали“, казва тя. „Ако 

приемат дистанцираните конферен-
ции с това едно на ум, хората могат да 
почувстват, че не са сами.“

За присъстващите неудобствата обик-
новено се състоят в това, че на от-
делни моменти звука може да не е с 
оптимално качество, както и в пре-
късвания и други случайни техниче-
ски проблеми. За водещите също се 
оказва предизвикателство да говорят 
пред монитор, вместо пред жива ау-
дитория. „Трудно е да разбереш каква 
реакция предизвикваш, ако не можеш 
да видиш лицата на хората“, казва Ко-
мински. „Трудно е да се каже дали хо-
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рата са разбрали това, което току-що 
казахте.“

Крис Ууд от Националния автономен 
университет в Мексико Сити, казва, че 
липсата на финансиране за пътувания 
е сложила край на всяка надежда да 
присъства на годишната среща „Фо-
кус върху микроскопията“, която беше 
планирана за април в Осака, Япония. За 
Ууд и много други учени - особено тези 
от развиващите се страни - редовното 
пътуване до далечни конференции е 
просто невъзможно. „Безвъзмездните 
средства са доста оскъдни тук“, казва 
той. „Трябва да орежете бюджета си, за 
да получите одобрение на безвъзмез-
дната финансова помощ и пътуването 
обикновено е първото нещо, от което 
трябва да се откажете.

Но когато пандемията COVID-19 нало-
жи тази конференция да се проведе 
виртуално, Ууд успя да разгледа ня-
колко презентации, които бяха пре-
местени онлайн, възможност, която 
той се надява да се повтори и за бъ-
дещи конференции. „Това улесни дос-
тъпа за учените от развиващите се 
страни“, казва той. „Не виждам защо 
трябва да изключваме десетки хиля-
ди студенти, които имат също толко-
ва право да учат.“

Ууд смята, че повече конференции в 
бъдеще трябва да приемат „хибри-
ден“ подход, както с физически, така и 

с виртуални участници. Онлайн учас-
тниците могат да плащат такса за ре-
гистрация в подкрепа на конференци-
ята, но присъствието трябва да бъде 
достъпно за всички. „Ще се радвам да 
платя за конференция, която е особе-
но важна за мен“, казва той.

Възползвайте се от онлайн достъп-
ността
Тъй като все повече конференции са 
онлайн, някои учени са преминали 
в “режим на гуляй”. Пол ДиСтефано, 
аспирант в Портландския държавен 
университет в Орегон, казва, че е гле-
дал около 15 сесии досега от конфе-
ренцията на APS, подвиг, който би 
бил невъзможен, ако той присъства-
ше там лично. В бъдеще, според него, 
може да има малко повече свобода на 
действие. „Наистина ми харесаха ня-
кои от сесиите, но може би нямаше 
нужда да виждам всяка една“, казва 
той. "Това е нещо, което трябва да се 
коригира."

Том Браун от Технологичния институт 
в Карлсруе (Германия), също посвеща-
ва значителна част от времето си за 
гледане на виртуални конференции. 
„Наличността масово се е увеличила. 
Посещавах семинари сутрин в Европа 
и вечер в Щатите.“ Браун, който каз-
ва, че вече е спрял да лети за конфе-
ренции, допринасяйки за спестяване 
на енергия и защита на климата, има 
система за управление на виртуално-
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то си присъствие. „Запазвам си конфе-
ренции за вторник и четвъртък“, каз-
ва той. "Понеделник, сряда и петък са 
свободни за актуалната работа."

Останете интерактивни
Виртуалните конференции може да 
нямат интимността на физическото 
събиране, но все пак дават възмож-
ност на участниците да се свързват 
помежду си. Конференцията APS на-
пример предостави опция с чат за об-
ратна връзка в реално време. Браун 
наскоро е изпратил последващо елек-
тронно писмо до водещ, виртуалният 
еквивалент на приближаването до 
лектора след презентацията. "Полу-
чих отговор няколко дни по-късно", 
казва той. "Ако искате да постигнете 
нещо, трябва да им дадете повод да 

отговорят." Някои студенти и други 
изследователи в ранната си кариера 
могат дори да възприемат дигитал-
ната комуникация с изтъкнати учени 
като по-малко плашеща от срещата 
лице в лице.

Комински отбелязва, че младшите из-
следователи често използват конфе-
ренциите като начин да се срещнат с 
бъдещи сътрудници. Това е по-трудно 
да се направи във виртуалния свят, но 
не е невъзможно. „Бих пробвала про-
грамата и ще се свързвам с хората за 
установяване на връзки по този начин 
и занапред“, казва тя.

Източник: nature.com
Превод: Радослав Тодоров
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Изображение: reddit.com

Автор: Радослав Тодоров (Българ-
ска Наука)

Великото преселение на наро-
дите е епохален процес, кой-
то води до драматични про-
мени в живота, статуквото и 

облика на Стария континент.
Той е следствие от раздвижването 
през ІV в. на хуните и други номад-
ски племена от степния пояс на Евра-
зия, предизвикало огромни миграции 
на човешки маси. Което пък от своя 
страна е следствие от климатични 
промени, свързани със засушаването 
на Централна Азия, както и трайно-

Когато петимата варварина 
преминаха стената 
(Китай по време на Великото преселение на 

народите)

https://nauka.bg/kakvo-krie-arhivite-ban-vlog-podkast/
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то застудяване на климата в глоба-
лен мащаб. Съответно изхранването 
на племената в този регион става все 
по-трудно и те тръгват да търсят нови 
земи с повече ресурси или пък да се 
нападат и грабят едни други. 
В хода на този водовъртеж от събития 
постепенно избледнява античният 
блясък на вечния град Рим, а Западна-
та империя рухва под ударите на вар-
варите. 
Събитията, случили се тогава в Евро-
па по принцип са доволно известни на 
европейците, но не толкова фактът, че 
по същото време вълна от варварски 
преселения се понася и в противопо-
ложната посока, достигайки чак до 
Китай.

Далеч на изток, през зимата на 208-
209 г. в Централен Китай (включител-

но и с кораби по р. Яндзъ) се води Бит-
ката при Червените скали, колосално 
сражение, в което според различни 
източници участват общо между 300 
и 800 000 войници. Резултатът от тази 
битка е, че някогашната могъща им-
перия Хан се разпада на три царства: 
Уей (в северната част), У (в южната) и 
Шу (в западната). Благодарение на ма-
совите си земеделски инициативи за 
издръжка на армията, до 263 г. войн-
ственото царство Уей успява да завла-
дее Шу. Малко след това военната фа-
милия Су Ума прави преврат и взима 
властта в страната. Под името Запа-
ден Дзин тази династия провежда по-
редица походи на юг с цел да обедини 
отново страната, което е постигнато 
до 280 г.

Изображение: dragonsarmory
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Новите владетели дават широки пра-
ва на селяните да обработват земята, 
като се стремят така да върнат моде-
ла на семейното селско стопанство от 
времената на династията Хан. Като 
включително и на държавните чинов-
ници се плаща със земя и правото да 
я обработват, което допринася значи-
телно за подобряването на селскосто-
панската инфраструктура.
Отново в духа на управленските тра-
диции от династията Хан, даоизмът 
е приет за официална философия, ос-
нован на принципа на ненамесата. 
Паралелно с него през този период 
широко се разпространява и будизма, 
като тези две течения почти изця-
ло изместват конфуцианството като 
официална етично-философска систе-

ма в страната. За това свидетелстват 
запазените 51 000 будистки статуи в 
пещерите Юн Ган и то на фона на ос-
къдицата от оцелели културни памет-
ници от периода, вследствие на разру-
хата, настъпила с войните през тази 
бурна епоха.

В резултат на тази политика държав-
ният апарат и икономиката са успеш-
но стабилизирани, но постепенно на-
зрява криза по върховете на властта, 
която към края на века ескалира в 
кървави дворцови междуособици. В 
периода между 291 и 306 г. протичат 
поредица от сблъсъци и убийства в 
императорския двор, останали из-
вестни в историята като "Войната 
на осемте княза". Като последствие 

Изображение: historycollection.com
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от това властта и контрола над стра-
ната отслабват дотолкова, че в един 
момент империята вече съществува 
само на книга. Възползвайки се от си-
туацията, някои некитайски племена 
(т.е. такива, които не принадлежат 
към основната китайска етническа 
група - хан) се разбунтуват против 
императора и основават свои незави-
сими царства. 

Тъкмо в този период на хаос вълната 
на Великото преселение на народите 
достига до Китай и го залива като цу-
нами. За беда Великата китайска сте-
на се оказва недостатъчно устойчив 
вълнолом за да разбие тази щормова 

вълна. Въпреки че огромни участъци 
от съвременната й дължина още не са 
били построени, тя и тогава вече с ве-
кове наред успешно е отбивала напа-
денията на степните народи и рядко 
се е случвало някое племе да пробие 
през нея. 
Сега обаче цели пет варварски орди 
преминават стената и се нахвърлят 
върху земите и богатствата на Небес-
ната империя. Затова и този период, 
който е един от най-смутните и кър-
вави епизоди от историята на Китай, 
остава запомнен като епохата на Пе-
тимата варварина.

Изображение: pinterest.com
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Петимата варварина, или Ву Ху, е ки-
тайски исторически екзоним за древ-
ните некитайски народи, които за-
почват набезите си в Китай още при 
династията на Източен Хан, а след 
това свалят династията на Западен 
Дзин и установяват техни собствени 
царства през ІV-V в. Народите, катего-
ризирани като петимата варварина, 
са Сюнну, Дзие, Сиенбей, Ди и Цян. 
От тези пет племенни групи Сюнну 
и Сиенбей са номадски народи от се-
верните степи. Етническата иден-
тичност на Сюнну е несигурна, ма-
кар много историци да ги свързват с 
хуните, а освен това и те като тях са 
представлявали по-скоро голям воен-
но-племенен съюз от различни етно-
си; докато за Сиенбей се предполага с 
по-голяма сигурност, че са протомон-
голска народност. Дзие, които също 
като тях са скотовъдно племе, може 
да са били клон на Сюнну, но според 
по-новите проучвания най-вероятно 
са били с енисейски произход. Докато 
за Ди и Цян се знае, че идват от пла-
нинските райони на Западен Китай. 
Цян са предимно скотовъдци, говоре-
щи тибетско-бирмански език, докато 
Ди са фермери, които най-вероятно са 
говорили или китайско-тибетски или 
тюркски език. 

Терминът "Ву Ху" се среща за първи 
път в съставената през VІ в. хроника, 
озаглавена “Пролетните и есенните 
летописи на Шестнайсетте кралства”. 

В нея е записана историята на късната 
династия Западен Дзин и бунтовете и 
войните на общо 16-те новообразува-
ни кралства, от народи с некитайски 
етнически произход, които тогава оп-
устошават Северен Китай.
По-късно историците установяват, че 
реално повече от пет номадски пле-
мена са участвали в тези събития, но 
терминът Петимата варвари вече се е 
утвърдил като колективен за всички 
номади, пребиваващи в северните ра-
йони на тогавашен Китай.
Все пак повечето от управляващите 
династии на тези кралства действи-
телно произхождат от въпросните пет 
основни племена. Имената на всички-
те 16 варварски кралства просъщест-
вували през различни интервали в 
периода 304-439 г. са: Чън Хан, Ся, Хан 
Дзао, Хоу Дзао, Ранен Лян, Ранен Йен, 
Ранен Цин, Късен Цин, Късен Йен, За-
паден Цин, Късен Лян, Северен Лян, 
Южен Лян, Южен Йен, Западен Лян и 
Северен Йен.

Въпреки че първоначално част от пле-
мената сюнну край северната граница 
са били поставени под васална зави-
симост от Дзин, в периода 304-311 г. 
те се вдигат на масов бунт, след което 
предприемат мащабна офанзива към 
вътрешността на Китай и основават 
върху завладяните земи собствена 
империя на име Хан Дзао. Предвожда-
ни от владетеля Лю Цун войските им 
обсаждат и превземат столиците Лоян 
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и Чанан, като пленяват и екзекутират 
и двамата китайски императори, след 
което окончателно завладяват земите 
им до 317 г. 

В резултат на опустошенията от тези 
войни много китайци бягат на юг от 
Яндзъ. Така китайският режим оце-
лява само в южната част на страната, 
която обаче тогава е по-скоро пери-
ферия на китайската цивилизация и е 
значително по-дива и слабо заселена 

от северната. Докато по-голямата и 
по-богата северна половина, изцяло 
пада в ръцете на варварите. Поради 
което и китайската династия, упра-
вляваща юга под името Източен Дзин, 
губи авторитета и контрола си над на-
селението, а това от своя страна води 
до масово избягване на данъчното об-
лагане.

Така през целия ІV век Северен Китай 
се оказва в непрекъснати конфликти 

Държавните образуванания в Китай към края на периода на Шестнадесетте 
кралства. Изображение: pinterest.com
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между отделните некитайски режи-
ми. Периодът е белязан от безбройни 
битки и постоянно движение на вой-
ски и бежанци.
През 382 г. за кратко Севера е обеди-
нен след продължителна поредица 
от успешни военни кампании на во-
еначалника Фу Дзиен, произхождащ 
от племето ди. На следващата година 
обаче, в опит да обедини целия Китай, 
той нахлува в Източен Дзин, но пре-
търпява катастрофално поражение в 
Битката при река Фей. Резултатът от 
сражението е, че Фу Дзиен е прину-
ден да изостави всичките си владения 
южно от Яндзъ, а негови роднини и 
военачалници започват да се бунту-
ват против него и да отцепват отдел-
ни владения, докато накрая цялата 
империя се разпада и Северът отново 
потъва в хаос.

Що се отнася до Юга, династията на 
Източен Дзин е свалена през 420 г. от 
един от генералите ѝ, който основа-
ва нова династия - Сун. След нея уп-
равляват още няколко краткотрайни 
династии с честа смяна на властта и 
преврати организирани от генерали 
или различни членове на царското се-
мейство. Но извън дворцовите борби, 
животът в държавата, поне на юг, тече 
сравнително благополучно и спокой-
но.
Същевременно Северът пък е завла-
дян от династията със сиенбейски про-
изход - Северен Уей. За разлика от пре-

дишните, тази династия прави всичко 
възможно за да угоди на претенциите 
както на собствения си народ, така и 
на китайците хан. За целта те забраня-
ват старите си сиенбейски традиции и 
дори употребата на сиенбейския език 
в императорския двор. При император 
Сяо Уен-Ди (471-499) се провеждат ре-
дица дълбоки реформи, като преус-
тройване на държавните ведомства и 
законите от гражданското право.

Изображение: livescience.com

Столицата е преместена в разрушения 
от войната Лоян, който обаче само за 
две-три десетилетия нараства до по-
ловин милион души население и се 
изпълва с великолепни дворци. 
Но поради огромната алчност и ко-
рупция сред дворцовите служители, 
отново се дестабилизират вечно про-
блемните крайгранични райони и на-
края се стига до ново разграбване на 
столицата от варварите, както и до 
крахът на управляващата династия.
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Държавата се разпада на два клона - 
Северна династия Чи и Северна Джоу. 
Макар втората да е по-слаба и бедна, 
тя се оказва с по-добра военна орга-
низация, поради което ѝ се отдава да 
завладее първата през 577 г. 
Малко след това управляващата ди-
настия отново е свалена с дворцов 
преврат на един генерал от полу-ки-
тайски произход - Ян Джиен. След 
това той продължава успешните си 
военни кампании и накрая покорява 
и Юга, основавайки новата династия 
Суй. Въпреки, че самата династия не 
управлява дълго, с това най-накрая 
е постигнато трайно обединение на 
страната и е сложен край на смутните 
времена.

След над 300 години на войни стра-
ната най-накрая е обединена и ста-
билизирана. Династията Суй пред-
приема дори походи 
за разширяване на 
страната на Северо-
запад и възвръща-
нето на Анам (Севе-
рен Виетнам) на юг. 
Последват няколко 
неуспешни опита за 
завладяване на Ко-
рея, както и устано-
вяване на междуна-
родни отношения с 
Япония. Построени 
са редица напои-
телни и плавателни 

канали, а проведените социални ре-
форми поставят основите за бъдещо-
то издигане на Китай през великата 
епоха Тан.

Ако варварите преобразяват Европа и 
много от новосъздадените техни дър-
жави оцеляват там, то в Китай всички 
те са унищожени и от тях и народите 
им не остава и следа. Неведнъж и пре-
ди и след това Китай е бил завладя-
ван от чужди племена, но с времето 
просто ги е абсорбирал и превръщал 
в китайски. Това разбира се далеч не 
е ставало по лесния начин, а винаги е 
било съпровождано от големи сътре-
сения, опустошения и жертви. Но Ки-
тай винаги накрая се е възстановявал 
от тях, така сякаш те никога не са се 
случвали.

Изображение: china.org.cn

https://kupinauka.com/page/abonament
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Запознати сме с това как изме-
нението на климата се отра-
зява на биологията на океана 
- от избелващия ефект, при-

чиняващ постепенното отмиране на 
коралите, до разцвета на водорасли, 
задушаващи крайбрежните морски 
екосистеми. Но става ясно, че затопля-
нето на планетата влияе и върху фи-
зиката на океанските циркулации.
Екип от учени от Бермудския инсти-
тут за океански науки (BIOS) към Уни-

верситета Британска Колумбия, Френ-
ския институт за океански науки към 
Бресткия университет и Университе-
та в Саутхемптън публикуваха наско-
ро резултатите от анализ на водните 
маси на Северния Атлантически океан 
в списание Nature Climate Change.
"Океаните играят жизненоважна роля 
за смекчаването на климатичните 
промени, като абсорбират въглероден 
диоксид и топлина от повърхността 
и ги транспортират към океанските 

Горните океански слоеве 
се свиват в резултат на 
променящия се климат
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дълбини, където те се задържат за 
дълги периоди", казва Сам Стивънс, 
кандидат-докторант в университета 
Британска Колумбия и водещ автор на 
изследването. “Изучаването на проме-
ните в структурата на световния оке-
ан може да ни даде жизненоважен по-
глед върху този процес и как океанът 
реагира на климатичните промени“.
Един конкретен слой в Северния Ат-
лантик, водна маса, наречена Север-
ноатлантически субтропичен режим 
на водата (или STMW), е много ефек-
тивен в извличането на въглероден 
диоксид от атмосферата. Той предста-
влява около 20% от целия прием на 
въглероден диоксид в средните ши-
рини на Северния Атлантически оке-
ан и е важен резервоар от хранителни 
вещества за фитопланктона - основа-
та на морската хранителна верига на 
повърхността на океана.
Използвайки данните на две от 
най-дълго работещите в света откри-
ти океански изследователски програ-
ми - Програмата за изследване на ча-
совите серии на Бермудските острови 
(BATS) и Хидростанция “S“ - екипът ус-
танови, че 93% от STMW са загубени 
през изминалото десетилетие. Тази 
загуба е съчетана със значително за-
топляне на STMW (0.5 до 0.71 граду-
са по Целзий), което е кулминация в 
най-слабия и най-топъл STMW слой, 
регистриран някога.

"Въпреки че се очаква известна загу-

ба на STMW поради преобладаващите 
атмосферни условия през последното 
десетилетие, тези условия не обясня-
ват степента на загуба, която сме ре-
гистрирали", казва проф. Ник Бейтс, 
учен от BIOS и главен изследовател в 
програмата BATS. “Установихме, че за-
губата е свързана с различни показа-
тели за изменението на климата, като 
например повишеното съдържание 
на топлина по океанската повърхност, 
което предполага, че затоплянето на 
океана може да е изиграло роля за на-
маленото образуване на STMW през 
последното десетилетие.“
Тези открития очертават притес-
нителна взаимовръзка, при която 
затоплянето на океана ограничава 
образуването на STMW и променя ана-
томията на Северния Атлантически 
океан, което го прави по-малко ефек-
тивен резервоар за поемане на топли-
на и въглероден диоксид.
“Резултатите от проучванията са до-
бър пример за това как човешките 
дейности оказват влияние върху ес-
тествените цикли в океана“, казва 
Стивънс, който по-рано е бил изсле-
дователски техник в BATS от 2014 до 
2017 г., преди да започне докторската 
си работа, което му помага при изслед-
ванията извършвани с BATS и BIOS.

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Използването на записа от вкаме-
нелости за оценка на нивата на био-
разнообразието все още е предизви-
кателство, като имаме предвид, че 
повечето открити вкаменелости са 
от по-близкото минало, а връщайки се 
по-дълбоко назад във времето, в някои 
случаи не са открити такива за цели 
континенти. Снимка:  Джеймс Сейнт 
Джон / Flickr

Подобряването на познанията 
ни за историческите модели 
на биологичното разнообра-
зие може да ни помогне да 

разберем каква е способността на жи-
вотните да се адаптират в условията 
на съвременните климатични проме-
ни.
Традиционното мнение е, че видовото 
многообразие се увеличава непрекъс-
нато през последните 200 милиона 
години, особено през последните 100 

Достигна ли еволюцията на 
биоразнообразието своята 
пределна граница?
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милиона, което е довело до повече 
разнообразие в момента отколкото 
когато и да било преди. Но някои ско-
рошни проучвания сочат, че биораз-
нообразието има тенденция да оста-
ва до голяма степен същото, като се е 
стигало само случайни скокове.
„Нашите открития силно противо-
речат на минали проучвания, които 
предполагат неограничено увелича-
ване на разнообразието в местни и 
регионални мащаби през последните 
100 милиона години“, се казва в ново 
проучване на сухоземните видове. То 
не открива никакви доказателства за 
нарастване на разнообразието през 
последните 66 милиона години, след 
кратко увеличение от два до три пъти 
за няколко милиона години след масо-
вото изчезване на динозаврите в края 
на периода Креда, подир което започ-
ва процъфтяването на бозайниците.

Подобни са наблюденията и при из-
следването на морските видове, като 
и там учените откриват малка промя-
на в биологичното разнообразие на 
океана през последните 200 милиона 
години.
„Ние установяваме, че екосистемите са 
относително стабилни по отношение 
на биоразнообразието, което имат за 
десетки до стотици милиони години“, 
казва професор Ричард Бътлър, пале-
обиолог от Университета в Бирмин-
гам, Великобритания, който работи и 
върху двете изследвания като част от 

Проект TERRA. „Вместо да наблюдава-
ме експоненциални увеличения, това 
е по-скоро краткотрайно доста драма-
тично увеличение и след това имаме 
сравнително равна линия.“
Констатациите предполагат, че разно-
образието е ограничено до определен 
лимит и че броят на видовете в край-
на сметка е ограничен от фактори 
като наличието на ресурси като вода 
и пространство, казва проф. Бътлър. 
Според него различни изследователи 
се насочват към това мнение от из-
вестно време, но нови подходи като 
тези, възприети в проекта TERRA, по-
могнаха за укрепване на доказател-
ствата.

Нарастване

Проф. Бътлър обяснява, че проме-
нящата се картина се получава чрез 
методи, които помагат за справяне с 
дългогодишното предизвикателство, 
с което експертите са се сблъсква-
ли при анализите на вкаменелости-
те. Проблемът е, че по-голямото изо-
билие от запазени вкаменелости от 
по-близкото минало води до нереална 
инфлация на многообразието.
“С по-дълбокото навлизане в древ-
ността може да имате цели континен-
ти, от които не са открити вкамене-
лости за някои времеви интервали", 
посочва проф. Бътлър.
Учените се основават на данни, съ-
брани през последните 20 години в 
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базата данни на палеобиологията, 
която събира глобални таксономич-
ни данни за организмите през цялата 
геоложка история. След това те създа-
ват алгоритми за вземане на проби от 
подобни по големина области, където 
през годините са били откривани вка-
менелости.
Използвайки тези методи, техните 
проучвания подчертават значител-
ните различия в разнообразието на 
отделните места - като например тен-
денцията то да бъде много по-високо 
около екватора, отколкото при полю-
сите - подчертавайки необходимостта 
от регионален преглед, за да се полу-
чи пълната картина.

Екипът също започна да работи за ин-
тегриране на своите резултати с да-
нните на климатичните моделисти. 
Те искат да видят как изменението 
на климата е повлияло на разпреде-
лението на биоразнообразието през 
дълбоката древност, което постигат, 
разглеждайки видовете условия, кои-
то преобладават в световен мащаб и в 
различни части на света, когато опре-
делени животни са съществували.
Проф. Бътлър обаче отбелязва, че 
оценката за нивото на биологичното 
разнообразие от данните за изкопа-
емите все още е предизвикателство 
предвид множеството пропуски в ба-
зата данни. Например, зъбите се из-
ползват много по-трудно за разгра-
ничаване при динозаврите отколкото 

при видовете бозайници.

Тенденции
Сложността на историческите тен-
денции в биологичното разнообразие 
се подчертава от различната картина, 
открита в миналите проучвания на 
д-р Хелен Морлон, еволюционен еко-
лог от Френския национален център 
за научни изследвания.
Нейните резултати предполагат, че 
няма ограничение за биологичното 
разнообразие, за разлика от работата 
на TERRA, но забавя темповете, с кои-
то се появяват нови видове, тъй като 
екологичните ниши или местообита-
ния стават по-пренаселени през раз-
лични геоложки епохи. „Открихме мо-
дели, при които разнообразието не е 
ограничено - с фиксиран брой видове, 
който не се променя - и не се увелича-
ва експоненциално, но има такъв тип 
забавяне в начина, по който разноо-
бразието се натрупва“, заявява тя.
Д-р Морлон е намерила допълнителни 
доказателства за подобни забавяния 
като част от проект, който ръководи, 
наречен PANDA, стремящ се да разра-
боти по-добри модели и инструменти 
за извличане на данни в еволюцион-
ните или филогенетични дървета, за 
да изучи диверсификацията в по-фин 
мащаб. Сред резултатите от него уче-
ните са идентифицирали пет основ-
ни модела на диверсификация сред 
гръбначните животни, предоставящи 
рамка за разбиране на развитието на 
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биоразнообразието в дълбоката древ-
ност.
Те също дадоха изненадващ резул-
тат, откривайки доказателства, че 
по-хладните периоди през последните 
66 милиона години съвпадат с по-бър-
зите темпове на развитие на телесния 
размер при птиците и бозайниците, 
въпреки че цялостната диверсифика-
ция има тенденция да се забавя при 
по-хладен климат.
Учените предполагат, че този резул-
тат е такъв, защото размерите на тя-
лото имат специфична връзка с тем-
пературата или по-широко, че някои 
характеристики могат да бъдат отде-
лени от диверсификацията. Всичко 
това предполага, че са необходими до-
пълнителни изследвания за връзките 
между еволюцията на телесните чер-
ти и диверсификацията.
„Връзката между различните нива на 
еволюция е супер сложна и не е добре 
известна“, казва д-р Морлон. „Имаме 
нужда от доста сложни модели, които 
не са толкова лесни за разработване.“

Но макар да има още много неща за 
разгадаване, развитието в тази област 
може да се използва и за съвременни-
те проблеми.

Докато учените подчертават, че пре-
дишните еволюционни тенденции 
не са пряко преносими до днес пора-
ди изключително различни времеви 
граници, те твърдят, че проучванията 

биха могли да дадат някои улики за 
способността на видовете да се адап-
тират и комбинациите от характерис-
тики, като модели на хранене или раз-
мер, които излагат видовете на риск. 
Това изследване би могло също така 
да даде представа и за това как причи-
нените от хората промени в климата 
могат да повлияят на бъдещата ево-
люция.
„Можем да преценим в тези времеви 
граници какво се случва, когато се про-
мени температурата с толкова много 
градуси - какъв е ефектът от това вър-
ху еволюционните темпове?“, казва 
д-р Морлон. „Освен това най-малкото 
дава перспектива да разберем как би-
оразнообразието може да реагира на 
текущите промени.“

Диверсификация
Междувременно дебатът за диверси-
фикация продължава.
Професор Майкъл Бентън, който изу-
чава палеонтологията на гръбначни-
те животни в Университета в Бристол, 
Обединеното кралство, е категори-
чен привърженик на непрекъснато 
нарастващото биоразнообразие и все 
още се придържа към тази гледна точ-
ка.
Макар да е съгласен, че вкаменелости-
те са непълни, той казва, че широкото 
очертаване на реда на вкаменелости-
те не е подвеждащо и широко доку-
ментира „възхода и падението на ос-
новните групи във времето“.
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Проф. Бентън цитира примера с раз-
пространението на птици към днеш-
ните 10 000 вида. Да се предполага, 
че биологичното разнообразие остава 
постоянно от създаването на птиците, 
е като да се предполага, че видовете 
птици са заместили подобен брой на 
съществуващите преди това видове 
летящи животни, казва той.
По същия начин, допълва още той: 
„Имало е време, когато животните не 
са образували рифове или са се зара-
вяли под морското дъно; в един мо-
мент се появат тези нововъведения и 
това вероятно предполага нетно уве-
личение на биоразнообразието отто-
гава нататък“.
Той обаче се съгласява, че отговорите 

остават далеч от ясното и е необходи-
ма много повече работа, за да се стиг-
не до дъното, но и че многото напре-
дък в изчислителните инструменти 
оказват голяма помощ.
„Все още изглежда нерешено доколко 
вкаменелостите дават разумна карти-
на на живота“, казва проф. Бентън. „Не-
зависимо дали животът е разнообра-
зен (непрекъснато) чрез многобройни 
скокове и стъпки… или всъщност е 
достигнал един пълен капацитет, след 
което не се е променил много, все още 
горещо се обсъжда.“

Източник: horizon-magazine.eu
Превод: Радослав Тодоров

https://kupinauka.com/
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Международен екип от ево-
люционни биолози и па-
леонтолози реконструира 
еволюцията на мозъка на 

птиците, използвайки масивен набор 
от данни за мозъчните обеми на дино-
заври, изчезнали птици като археоп-
терикс и гигантска гагарка, както и на 
съвременни птици.
Изследването, публикувано онлайн в 
списание Current Biology, разкрива, че 

преди масовото измиране в края на 
периода Креда, птиците и не-птичи-
те динозаври са имали относително 
сходни размери на мозъка. След из-
мирането, съотношението в обемите 
между мозъка и тялото се измества 
драматично, докато различните видо-
ве птици заемат отново екологичното 
пространство, освободено от изчезна-
лите видове.
„Една от големите изненади беше, че 

Еволюцията на птичия мозък 
от тиранозавъра до гарвана

https://nauka.bg
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подборът за малък размер на тялото 
се оказва основен фактор в еволюци-
ята на птиците с голям мозък“, казва 
д-р Даниел Ксепка, уредник в музея 
Брус и водещ автор на изследването. 
"Много успешни семейства птици са 
развили пропорционално големи мо-
зъци чрез свиване до по-малки раз-
мери на тялото, докато размерите на 
мозъка им са били близки до тези на 
техните по-едри предци."
За да разберат как се променят мо-
зъците на птиците, екип от 37 учени 
използват данни от компютърна то-
мография, за да създадат ендокасти 
(модели на мозъка въз основа на фор-
мата на черепната кухина) на стотици 
птици и динозаври, които после ком-
бинират с голяма вече съществуваща 
база данни на мозъчни измервания на 
съвременни птици. След това те ана-
лизират алометрията мозък-тяло: на-
чина, по който размерът на мозъка се 
съотнася към размера на тялото.
„Няма ясна разграничителна линия 
между мозъка на висшите динозаври 
и този на примитивните птици“, от-
белязва съавторът д-р Ейми Баланов 
от университета Джон Хопкинс. "Пти-
ци като ему или гълъб имат еднакви 
размери на мозъка, спрямо динозаври 
- тероподи със същия размер на тяло-
то. Всъщност някои едри видове като 
моа имат мозъци, по-малки от очаква-
ното."
Двете групи птици с наистина изклю-
чителни размери на мозъка са се раз-

вили сравнително наскоро. Това са па-
пагали и вранови (Corvidae) - врани, 
гарвани, свраки и близките им видо-
ве. Тези птици притежават огромен 
познавателен капацитет, включител-
но способността да използват инстру-
менти, език, както и да запаметяват 
човешки лица. Новото проучване ус-
тановява, че папагалите и враните 
развиват много високи темпове на 
мозъчна еволюция, което може би им 
е помогнало да постигнат толкова ви-
соки пропорционални размери на мо-
зъка.
„Няколко групи птици показват над 
средните темпове на развитие на мо-
зъка и телесния размер“, отбелязва 
съавторът д-р Адам Смит от Геологи-
ческия музей Кембъл към универси-
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тета в Клемсън. „Но враните наистина 
са извън класациите - те изпревариха 
всички останали птици. Нашите ре-
зултати показват, че да наречем няко-
го „птичи мозък“ всъщност си е напра-
во комплимент!“
„Враните са хоминините на птичето 
царство“, заявява съавторът д-р Йеро-
ен Смайерс от университета „Стоуни 
Бруук“. „Подобно на нашите предци, те 
са развили пропорционално масивни 
мозъци, като увеличават едновремен-
но размера и на тялото и размера на 
мозъка си, но увеличаването на раз-
мера на мозъка става още по-бързо.“

Източник: sciencedaily.com
Превод: Радослав Тодоров 
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Учените представят нови дока-
зателства, че деоксигенаци-
ята (намаляването на кисло-
рода) на океана е унищожила 

биоразнообразието по време на едно 
от “Големите пет” масови измирания 
в историята на Земята. Тази информа-
ция ни засяга пряко, тъй като измене-
нието на климата допринася за нама-
ляването на кислорода в океаните и в 
днешно време.
В новото проучване изследователи-

те от Станфорд солидно подкрепят 
теорията, че липсата на кислород в 
океаните на Земята е предизвикала 
унищожително въздействие върху 
повечето организми преди около 444 
милиона години. Новите резултати 
освен това показват, че тези аноксич-
ни условия (с много малко или ника-
къв кислород) са продължили над 3 
милиона години - значително по-дъл-
го от другите подобни бедствия в ис-
торията на нашата планета, довели 

Океанската деоксигенация 
е довела до древно масово 
измиране
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до такива удари върху биологичното 
разнообразие.
Проучванията и откритията около 
екологичните проблеми на праисто-
рическия свят, предизвикващи масо-
вото изчезване на видове, са от значе-
ние и за съвременния свят. Глобалните 
промени в климата допринасят за на-
маляването на нивата на кислорода 
в Световния океан и крайбрежните 
води, процес, който вероятно обрича 
на изчезване много видове.
„Нашето изследване уточни голяма 
част от съществуващата досега неиз-

вестност по отношение на степента и 
интензивността на аноксичните усло-
вия по време на масовите измирания 
от преди стотици милиони години“, 
казва водещият автор Ричард Джордж 
Стоуки от Станфордското училище за 
земни, енергетични и екологични на-
уки. „Но откритията не се ограничават 
само до един биологичен катаклизъм.“

Изследването, публикувано в Nature 
Communications, е съсредоточено вър-
ху събитие, известно като Масовото 
измиране през периода на късния Ор-
довик. То е признато за едно от петте 
най-големи измирания в историята 
на Земята, като най-известното е това, 
случило се в края на Креда и унищо-
жило всички не-птичи динозаври пре-
ди около 65 милиона години.

Водният свят
В началото на това събитие, през къс-
ния Ордовик, преди около 450 ми-
лиона години, светът е едно много 
по-различно място отколкото е днес 
или дори отколкото е бил в епохата 
на динозаврите. По-голямата част от 
живота се е намирал изключително в 
океаните, като растенията току що са 
започнали да се появяват на сушата. 
Повечето от съвременните континен-
ти са събрани заедно накуп като еди-
нен суперконтинент, наречен Гондва-
на.
Първоначалната вълна от измирания 
започва поради глобалното охлаж-
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дане, което обхваща голяма част от 
Гондвана под въздействието на лед-
ниците. Преди приблизително 444 
милиона години втора такава вълна 
е установена на границата между хир-
нантийския и руданийския геологи-
чен стадий. До голяма степен, макар 
и не особено убедително, засега тя се 
приписва на океанската аноксия. Око-
ло 85% от морските видове изчезват 
от записа на вкаменелости през този 
период, който се явява и последното 
събитие в края на Ордовика.

Ламинирани черни шисти и кварцове, 
показващи се от коритото на река 
Пийл, Юкон (Канада), които са се об-
разували по време на късния Ордовик 

и най-ранния Силур. Тези седименти 
не показват никакви данни за органи-
змите, живели дотогава на морското 
дъно, поради аноксичните условия на 
средата. Учените оценяват глобалния 
обхват на нискокислородните условия 
през този период от време, използвай-
ки нови данни за изотопите на ми-
кроелементи и несигурно моделиране. 
Credit: Ерик Сперлинг

Станфордските учени и техните ко-
леги от изследването разглеждат спе-
циално втората вълна на изчезване. 
Екипът се стреми да ограничи неси-
гурността по отношение на това къде 
в моретата на Земята е настъпил не-
достиг на разтворен кислород - толко-
ва критичен за океанската биология, 
колкото е и сега, както и това до как-
ва степен и за какъв период от време 
е протекъл процесът. При предишни 
проучвания са направени изводи за 
концентрациите на кислород в оке-
ана чрез анализи на древни утайки, 
съдържащи изотопи на метали като 
уран и молибден, които са подложени 
на различни химични реакции както 
при аноксични, така и при добре окси-
генирани условия.

Химическите свидетелства
Стоуки е ръководил изработването на 
нов модел, който включва публикува-
ни по-рано метални изотопни данни, 
както и нови данни за образци от чер-
ни шисти от басейна на Мурзук в Ли-



45Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА | БРОЙ 133

АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020

бия, депозирани в геоложкия запис по 
време на масовото изчезване. Моде-
лът покрива широк периметър, като 
взима предвид 31 различни промен-
ливи, свързани с металите, включи-
телно количествата уран и молибден, 
които се изпускат от сушата и дости-
гат океаните през реките, за да се от-
ложат в морското дъно.
Заключението на модела е, че при 
всеки разумен сценарий трябва да е 
настъпила тежка и продължителна 
океанска аноксия в огромни мащаби 
от дъното на световния океан. „Бла-
годарение на този модел можем с уве-
реност да кажем, че с втория пулс на 
масово изчезване в късния Ордовик 
е настъпило дълго и дълбоко глобал-
но аноксично събитие“, казва Спер-
линг, съавтор в проучването, също 
от Станфорд. „За по-голямата част от 
океанските организми хирнантий-
ско-руданийската граница наистина 
се е оказала неподходящ момент за 
живот.“

Ефектите върху биоразнообразието
Уроците от миналото подсказват, 
че деоксигенирането, все по-често 
наблюдавано и в съвременните оке-
ани, особено в горните склонове на 
континенталните шелфове, които 
подпират големите сухоземни маси; 
ще засегне много видове организми и 
вероятно ще ги доведе до ръба на из-
чезването. „Няма начин ниските кис-
лородни условия да не окажат тежък 

ефект върху биоразнообразието“, каз-
ва Стоуки.
По този начин, освен че хвърлят свет-
лина върху събитията от далечните 
геологични епохи на планетата, тези 
открития направени в хода на изслед-
ването, могат да помогнат на учените 
да моделират по-добре какво всъщ-
ност е положението днес и какво ще 
бъде в близкото бъдеще.

„Всъщност имаме голям проблем с 
моделирането на оксигенацията в 
съвременния океан“, казва Сперлинг. 
„И обогатявайки нашите знания за 
поведението на океаните в минало-
то, бихме могли да добием известна 
представа и за океаните днес.“

Източник: scitechdaily.com
Превод: Радослав Тодоров
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Водорасли по морски лед. Снимка: 
University of East Anglia

Учените направиха голям про-
бив в разработването на спо-
соб за генно модифициране 
на едни от най-важните оке-

ански микроорганизми на планетата. 
Международният проект, съвместно 
ръководен от учени от Университета 
Източна Англия (UEA) във Велико-
британия, разгръща потенциала на 
най-големия неизползван генетичен 
ресурс за разработване на био проду-

кти, като нови антибактериални, ан-
тивирусни, антипаразитни и противо-
гъбични съединения.
Океанските микроби регулират гло-
балните цикли на въглерод и основни 
хранителни вещества като азот и фос-
фор. Въпреки тяхното огромно значе-
ние, правителствените и промишле-
ни средства за финансиране все още 
се използват предимно за научни из-
следвания и разработки на не-морски 
организми. Отчасти това се дължи на 
липсата на осведоменост за значение-
то на морските микроби, ограниче-
ното разбиране на тяхната биология, 

Пробив в отключването на 
генетичния потенциал на 
океанските микроорганизми
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както и трудностите при достъпа до 
тях и серийната им експлоатация.

Отделно това изисква инструменти за 
генна манипулация, които не са лес-
но пригодими за много от важните в 
екологично и биотехнологично отно-
шение групи морски микроорганиз-
ми. Каквито са например протистите, 
притежаващи субклетъчна структура, 
подобно на растенията и животните. 
Но за разлика от тях, те са еднокле-
тъчни и със забележително разноо-
бразие. Някои са представители на ви-
дове, от които произхождат сложните 
форми на живот на сушата, други като 
фотосинтетичните протисти, нарече-
ни фитопланктон, допринасят почти 
толкова много за глобалната годишна 
фиксация на въглерода, колкото сухо-
земните растения.
Това ново проучване, публикувано в 
списание Nature Methods, има за цел 
да подобри разбирането на основната 
биология и еволюцията на морските 
протисти, с потенциално ценни резул-
тати за еволюционните изследвания, 
нанотехнологиите, биотехнологиите, 
медицината и фармакологията.
Тригодишният съвместен проект, под-
крепен предимно от фондация Гордън 
и Бети Мур, включва 53 международ-
ни лаборатории и над 100 учени рабо-
тещи в тях. Техните усилия доведоха 
до разработването на нови системи за 
генетични модели, обобщени в син-
тетична “Пътна карта за трансфор-

мация“. Тя очертава методите за из-
вличане на ДНК, конструирането на 
генна експресия и подходите за моди-
фициране на генома и всичко това е 
достъпно като ресурс за по-широката 
изследователска общност.
Водещият британски автор Томас Мок, 
професор по морска микробиология 
в Училището за екологични науки на 
UEA, припомня, че проучването се ос-
новава на десетилетия изследвания, 
които са допринесли за все по-съгла-
сувана картина на океанската екосис-
тема.
“Океаните притежават най-значител-
ното микробиологично разнообразие 
на Земята в обитаемата им част“, за-
явява проф. Мок. "Изключително ва-
жно е да знаем как тези организми и 
техните гени функционират поради 
фундаменталната им роля за здраве-
то на цялата планета. Те също така ни 
разкриват как е еволюирал животът 
през последните 1.5 милиарда години. 
Те са толкова стари, че не е възможно 
напълно да бъде разбрана тяхната 
клетъчна биология и функционално 
биоразнообразие.
Постигнатите от нас пробиви в гене-
тичната манипулация ще позволят на 
изследователската общност да анали-
зира клетъчните механизми на реди-
ца важни протисти, които колективно 
ще дадат представа за тяхното въз-
произвеждане, метаболизъм и раз-
лични взаимодействия.
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Тези прозрения ще подобрят нашето 
разбиране за тяхната роля в океаните. 
Те са безценни за биотехнологичните 
приложения, като например изграж-
дането на фабрики за биогорива или 
производството на биоактивни съе-
динения."
Проучването включва опит за въвеж-
дане на чужда ДНК в гостоприемници-
те на 39 вида протисти, за да се разбе-
рат техните генни функции и как те се 
адаптират към промените. От тях над 
50% бяха успешно генномодифицира-

ни, което занапред ще даде възмож-
ност на изследователите да извършат 
функционални проучвания на хиляди 
нови гени, съдържащи се в техните ге-
номи.

Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров
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Корабът Polarstern в арктическата 
нощ. Снимка: Live Science

Няма никъде място за кацане 
сред пейзажа от начупен лед 
наоколо. На 6 февруари три-
ма учени летят с хеликоптер 

високо над океана, приблизително на 
250 километра от Северния полюс, и 
единственото, което могат да видят, 
са разхвърляни масиви от надробен 
морски лед. Ледът очевидно е него-
ден за кацане, въпреки че само седми-
ца преди това е бил гладък, сгъстен и 
плосък.

Изследователски кораб 
прекара цяла зима заседнал 
в арктическия лед, за да 
може екипажът му да събере 
ключови климатични данни
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Те обикалят района няколко пъти 
и когато забелязват на пръв поглед 
солиден участък наблизо, пилотът 
многократно спуска хеликоптера над 
леда, за да провери дали повърхност-
та е стабилна. Тогава те решително 
излизат да търсят изгубената изсле-
дователска станция, разположена 
върху шейна, натоварена с атмосфер-
ни измервателни уреди.
В продължение на месеци наред уче-
ните от експедицията внимателно 
извършват наблюдения под мразо-
витото небе, събирайки за първи път 
данни на място за зимните условия 
близо до върха на света - най-бързо 
затоплящата се част на планетата. Го-
лямото опасение на изследователите 

в този момент е, че тези ценни данни 
могат да бъдат загубени.
В своето трескаво търсене учените 
прескачат пукнатини и блокове лед, 
докато застрашителното пукане под 
краката им подсказва, че ледът все 
още се движи и че с една погрешна 
стъпка могат да пропаднат във води-
те на Северния ледовит океан. Когато 
най-накрая забелязват шейната, тя е 
преобърната наопаки и отчасти заро-
вена в леден хребет.
Започва двудневна спасителна мисия, 
при която учените възможно най-вни-
мателно издърпват станцията на без-
опасно място и успяват да възкресят 
всичките измервателни уреди, из-
вършвайки тази операция в пронизи-
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телно студения мрак на арктическата 
зима.
Това беше само едно от многото 
предизвикателства пред учените, 
които прекараха зимните месеци на 
кораб, заседнал в арктическия лед, 
като част от мисия, наречена Мулти-
дисциплинарна плаваща обсервато-
рия за изучаване на арктическия кли-
мат, или MOSAiC.
Целогодишният проект започна мина-
лия октомври, когато ледоразбивачът 
Polarstern изключи двигателите си в 
Северния ледовит океан, на север от 
Сибир и замръзна в една гигантска ле-
дена плоча. Оттогава множество еки-
пи от учени, пътуваха с ледоразбива-

чи и самолети от и до него. В рамките 
на мисията пет отделни групи научен 
персонал, общо около 300 души, ще 
посетят Polarstern, като повечето им 
престоявания ще са от по три месеца.
Пандемията COVID-19 прекъсна тези 
планове, забавяйки пристигането на 
учените, които понастоящем са на 
борда на Polarstern. За заминаващия 
зимен екип пътуването за дома също 
се сблъска с трудности и закъснения, 
тъй като държавите започнаха да за-
тварят границите си. Но учените в 
крайна сметка се върнаха невредими, 
носейки със себе си приключенски ис-
тории и изобилие от ценни данни.
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Вторият научен екип пристига за 
своята смяна на Polarstern на 13 де-
кември 2019 г. Снимка: Alfred-Wegener-
Institut / Esther Horvath

През полярната зима от средата на де-
кември до началото на март, учените 
трябваше да се сблъскат с някои от 
най-суровите условия на Земята: по-
стоянен мрак, температури, които мо-
гат да причинят измръзване за мину-
ти и заплаха от чести набези на бели 
мечки. „Усещаш силата на природата“, 
казва Джулия Кастелани, полярен из-
следовател от Института „Алфред Ве-
генер“ (AWI), Хелмхолцкия център за 
полярни и морски изследвания в Бре-

мерхафен, Германия, водещият изсле-
дователски институт за мисията. “Ос-
ъзнаваш, че няма как да оцелееш там 
отвън. Тъмно е и много студено. Това 
си е огромно предизвикателство."
Но мисията направи безпрецедентни 
измервания на това, което се случва 
през тъмните арктически месеци в 
атмосферата, океана, екосистемата и 
морския лед. Въпреки че голяма част 
от тези данни все още не са анализи-
рани, ранните резултати разкриват 
дива атмосфера с температурни пла-
стове толкова екстремни, че въздухът 
в горната част на кораба понякога е с 
5°C по-топъл от този, който е най-бли-
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зо до леда. А в океана учените откриха 
процъфтяваща екосистема в тъмните 
води, за които дотогава смятаха, че ще 
бъдат сравнително пусти.
Данните от мисията ще бъдат въведе-
ни в климатичните модели, които по-
магат на учените да разберат как ще 
се държи Арктика, докато климатът 
се затопля. Главният плюс е, че такава 
информация от централна Арктика до 
момента почти не съществуваше, осо-
бено пък за средата на зимата. И уче-
ните се нуждаят от тази информация, 
защото този район определя колко 
бързо се нагрява и останалата част от 
планетата, като дори влияе на време-
то в Ню Йорк, Лондон и Пекин.

Безкрайни мразовити нощи
„Всичките усилия, които бяха поло-
жени за презимуването ни там бяха 
изключителни“, казва Вишну Нандан, 
физик от Университета Манитоба в 
Уинипег, Канада. "Ние имаме наисти-
на добра наука."
По времето, когато втората група уче-
ни от мисията пристигна на борда на 
отделен ледоразбивач в средата на 
декември, слънцето отдавна беше по-
тънало зад хоризонта и светът беше 
наистина тъмен.
„В началото беше малко страшно, 
честно казано, защото наистина не мо-
жете да видите по-далеч от 100 метра 
от носа си“, казва Кастелани. "Така че 
всъщност нямате представа за изме-
рението на света, в който се намирате. 

Има я само тази голяма черна сцена."

Някои намираха тъмнината за краси-
ва. Такъв беше случаят, когато атмос-
феролозите Майкъл Галахър от Уни-
верситета в Колорадо и Танейл Утал 
от NOAA, пътуваха на около 30 кило-
метра северно от кораба, седмица пре-
ди тяхната мисия за спасяването на 
шейната. Това беше вълшебно прежи-
вяване - в комплект с ясно небе и дори 
слабо полярно сияние. „Нещото, което 
взриви съзнанието ми е, че плътност-
та на звездите стига чак до хоризонта 
по целия път около теб“, казва Утал. 
"Сякаш си в купа, пълна със звезди."
С тъмнината обаче дойде и студът. В 
някои дни термометърът отчиташе 
-55°C, температура толкова екстрем-
на, че всяка изложена на нея кожа 
може да замръзне за минути. Ако през 
това време трябваше да свалите ръ-
кавиците си (да речем, за да свърже-
те кабели или да работите на лаптоп), 
ще се почувствате така сякаш някой 
изтръгва ноктите на пръстите ви.
„Постоянно си напомняхме един на 
друг да скачаме и да движим телата 
си, за да можем да увеличим циркула-
цията и поне малко да се сгреем“, каз-
ва Иън Рафаел, студент по геофизика 
на морския лед от Дартмутския колеж 
в Хановър, Ню Хемпшир.
Това, заедно с пълната изолация, по-
ставя големи рискове - ако възникне 
проблем, помощта е далеч. „Междуна-
родната космическа станция е нищо в 
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сравнение с това“, защото астронавти-
те на станцията могат да се върнат на 
Земята за три часа при спешни слу-
чаи, казва Кристиан Хаас, геофизик по 
морския лед от AWI и круизен лидер 
за втората част от мисията. По време 
на зимния етап на MOSAiC казва той: 
„Щеше да отнеме много дни за моби-
лизиране на самолети или тежкото-
варни хеликоптери, които би трябва-
ло да разчитат на складове за гориво 
и хубаво време“.
За да поддържа бодрото настроение, 
Хаас организира редица развлекател-
ни дейности. Учените ходеха на ски и 
пешеходен туризъм по леда, играеха 
футбол, палеха огньове, строяха иглу-
та и празнуваха Коледа и Нова година. 
Те дори прекараха няколко нощи на 
къмпинг - където яденето на шоколад 
можеше да счупи зъб, а чаят трябваше 
да се консумира, много бързо преди 
да замръзне, но където пък звездното 
небе и пълната тишина бяха зашеме-
тяващи.

Върху дебел лед
Всички тези трудности всъщност по-
могнаха на експедицията, тъй като из-
тощителните условия са точно това, 
което много учени искаха да изучават 
- дори горчиво ниските температури.
През зимата атмосферата в Арктика 
не става по-студена с височината, но 
по-топла. За да изучат тези темпера-
турни инверсии, учените от MOSAiC 
пускаха четири метеорологични ба-

лона на ден, което им позволяваше да 
измерват температурата (сред други-
те параметри) на интервали от една 
секунда, докато балоните се изкачват 
високо в атмосферата. Те също така 
изградиха метеорологична кула, коя-
то постоянно следеше температурата 
на атмосферата на 2, 6, 10 и 23 метра 
над повърхността.
Екстремното наслояване изненада из-
следователите. При няколко различ-
ни случая те наблюдават инверсии до 
5°C, в най-долните 10 или 20 метра 
от атмосферата. Но учените не знаят 
колко често се случват тези инвер-
сии или каква е тяхната типична сила. 
Това е проблем, тъй като те играят ре-
шаваща роля в количеството топлина, 
която се отделя или задържа в Аркти-
ка, което от своя страна влияе на вре-
мето по други части на земното кълбо. 
Те също така спомагат за по-нататъш-
ното замръзване на повърхността, 
следователно контролират основния 
компонент на арктическата система - 
леда.
През 2018 г. екип, включващ учени от 
NOAA, откри, че морският лед в Аркти-
ка е намалял с 95% през последните 33 
години (виж go.nature.com/3bkkpjt). 
Това означава, че летния морски лед 
сравнително скоро може да изчезне 
изцяло - драматична промяна, която 
допълнително ще затопли Арктика и 
останалия свят.
Морският лед поддържа планета-
та хладна, като отразява слънчева-
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та светлина. Без него Арктика ще се 
затопли много бързо, ще размрази 
ледниците на Гренландия (което ще 
повиши нивото на Световния океан) 
и ще предотврати вечната замръзна-
лост на почвите в полярните области 
(което ще отдели огромни обеми от 
газове, улавящи топлината в атмосфе-
рата).

Геофизикът Кристиан Хаас (вляво), ръ-
ководител на втория етап на MOSAiC, 
и екипът му преглеждат пакета с ин-
струменти на метеорологичните ба-
лони. Снимка: Lukas Piotrowski

Но за да постигнат максимално добри 
резултати, учените трябва да следят 
внимателно леда. Един от ранните 
резултати от зимната експедиция е, 
че по времето, когато учените зами-
наха за вкъщи, по-голямата част от 
леда, който срещаха, беше с дебели-
на 1,5 метра. Нямаше значение дали 
ледът започва от зимата като дебели 

плочи, останали от предишната зима 
(многогодишен лед), или дали започ-
ва като тънък, образувал се току що, 
лед. Тази констатация предполага, че 
ледът расте много по-бързо през пър-
вата си година отколкото по-дебелия 
и по-стар лед.
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Изследователите не знаят защо това 
се случва. Възможно е многогодиш-
ният лед да е твърде порест в среда-
та, за да расте бързо, така че трябва 
да замръзне отвътре, преди да може 
да се сгъсти. Или може да се окаже, че 
многогодишният лед е по-вероятно 
да бъде покрит от сняг, който действа 
като изолатор от изключително сту-
дения въздух. Това би забавило зам-
ръзването на морската вода. Всъщ-
ност учените от MOSAiC измериха до 
68 сантиметра сняг върху многого-
дишния лед, докато върху новообра-
зувания се натрупат само до някол-
ко сантиметра. Причината е проста 
- снегът има склонност да се натрупва 
върху дебелите хребети на многого-
дишния лед, но се плъзга по гладкия 
новообразуван лед.
Отговорът вероятно се състои в ком-
бинацията от двата процеса. Но уче-
ните тепърва трябва да сравняват 
подробно своите данни, за да разре-
шат подобни въпроси. Те се надяват 
впоследствие да включат тези детай-
ли в модели, които могат да дадат 
по-добри прогнози за променящата се 
Арктика.

Невъзможен живот
В по-голямата си част учените на борда 
през зимния етап уцелиха сравнител-
но спокойно време като за Арктика. Те 
не се наложи да издържат на свирепи 
бури, каквито често разрушаваха леда 
в предишния етап на мисията. А също 

имаха късмет да избегнат и набези на 
полярни мечки. Но за Робърт Кембъл, 
океанолог от Университета в Род Ай-
лънд в Нарагансет, светът беше всич-
ко друго, но не и спокоен. Всъщност 
едно от най-изненадващите открития 
беше точно колко активна изглежда-
ше морската екосистема на Арктика - 
дори в средата на полярната нощ.
Години наред учените предполагаха, 
че морският живот зад Арктическия 
кръг е една летаргична дрямка през 
дългата зима. Без слънчева светлина 
ледените водорасли не могат да рас-
тат. И тъй като тези водорасли фор-
мират основата на цялата хранителна 
мрежа, по-голямата част от Арктика 
просто не може да бъде активна - или 
така поне подсказваше логическата 
мисъл. Но изследванията, първона-
чално край бреговете на Свалбард в 
Норвегия, започнаха да показват точ-
но обратното: оказа се, че животът 
процъфтява в тъмнината (за ревю вж. 
J. Berge et al. Prog. Oceanogr. 139, 258–
271; 2015).
Все пак никой учен не е провеждал 
подобни изследвания досега толко-
ва на север през полярната зима - ето 
защо Кембъл беше изненадан, когато 
пусна мрежи близо до повърхността 
на водата и събра зоопланктон, мъ-
нички организми, които свободно 
се движат в океана. Фактът, че имаха 
храна в червата си, означаваше, че се 
хранят, въпреки че елементите от ме-
нюто остават открит въпрос. Учените 
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ще трябва да изчакат, докато пробите 
бъдат изпратени обратно на сушата, 
където може да се анализира тяхното 
съдържание.
Най-фамозното беше, че част от зоо-
планктона дори се възпроизвеждаше 
на това място и по това време на го-
дината. Кембъл събра няколко жен-
ски, само за да открие, че след като ги 
инкубира на кораба, те снесоха жиз-
неспособни яйца - откритие, което го 
развълнува толкова силно, че когато 
на закуска той се натъкна на колегите 
си, възкликна: „Току-що станах баща. 
Родиха ми се 300 бебета! "
Но това е само намек за всичко, кое-
то предстои. Сега, когато слънчева-

та светлина се завърна в Арктика, 
ледените водорасли ще започнат да 
цъфтят - осигурявайки угощение за 
животните от цялата арктическа еко-
система.
На следващия етап учените ще про-
дължат да наблюдават планктона и 
морските ледени водорасли, за да оп-
ределят колко време отнема малките 
същества да започнат да се размножа-
ват, след като Слънцето загрее Аркти-
ка.
Поне такъв беше планът. Първона-
чалният график предвиждаше зимни-
ят екип да напусне Polarstern, докато 
мракът все още властва над региона. 
Но тъй като корабът, който извози  
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учените, трябваше да премине през 
ледовете на Арктика (подвиг, кой-
то никога не е лесен), той пристигна 
късно, давайки на зимния екип пове-
че време за изследване на леда и въз-
можност накрая да види бледия слой 
светлина по хоризонта.
Когато зимният екип се завърна в 
Норвегия с ледоразбивача в края на 
март, имаше опасения, че блокадата 
заради COVID-19 в страната ще попре-
чи на кораба да акостира. За щастие 
правителството направи изключение 
и екипът от учени успя да се добере до 
сушата.
Но епидемията предизвика и други 
поразии с графиците. Ограниченията 
за пътуване, наложени от Норвегия, 
принудиха отмяната на изследова-
телските полети, предназначени за 
Polarstern, оставяйки сегашния екип 
(от третият етап) да се приземи в Цен-
трална Арктика. Това принуди ръково-
дителите на мисията да вземат труд-
ното решение да извадят Polarstern от 
леда.

За три седмици той ще остави изсле-
дователския лагер зад гърба си, ще 
пътува до Свалбард, за да прехвърли 
други учени и след това да се върне 
в леденото си леговище - временно 
прекъсвайки някои от постоянно те-
чащите записи на данни, които учени-
те правят там. Все пак много учени са 
изумени, че мисията ще продължи на 
фона на пандемията, макар и с някои 
прекъсвания.
„Смятам, че на този етап е просто за-
бележително, че ще успеем да продъл-
жим експеримента“, казва Доналд Пе-
рович, геофизик от колежа в Дартмут 
и член на борда за проекти на MOSAiC. 
“Много важна част от това е отдаде-
ността на хората.“

Източник: nature.com
Превод: Радослав Тодоров

https://kupinauka.com/
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След като в края на юни в град 
Верхоянск (Сибир) бяха изме-
рени 38 ℃, на 25-ти юли на о. 
Шпицберген са отчетени 21.7 

℃, което е нов температурен рекорд 
за този северен остров.

Предишният рекорд за най-висока 
температура на този архипелаг в Се-
верния ледовит океан е бил отчетен 
преди повече от 40 години, през юли 
1979 г., и е бил 21.3 ℃. Обикновено 
максималните температури по тези 
места на света през лятото са между 
5 и 10 ℃ (фиг. 1.), рядко се достигат 
15 ℃. Чести са и отрицателните тем-
ператури, така че стойности над 20 ℃ 
са доста необичайни за Арктика. Или 
поне така се смяташе доскоро.

Температурните рекорди в 
Арктика продължават
В Сибир положителната аномалия надхвърля 5 ℃

https://www.climateka.bg/temp-rekordi-arktika/
https://www.climateka.bg/temp-rekordi-arktika/
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 Фиг. 1. Ход на максималната темпе-
ратура от 27.06 до 26.07.2020 в Лон-
гиърбюен, Шпицберген. Изт: www.
wetteronline.de 

Припомняме и за доста притеснител-
ния рекорд, отбелязан в края на юни в 
„леговището“ на студа в Сибир. В град 
Верхоянск бяха отчетени 38 ℃. Стой-
ност, която според руския метеороло-
гичен институт е най-високата темпе-
ратура, отчитана в инструменталната 
ера не само в Сибир, но и в цяла Ар-
ктика, защото Верхоянск лежи зад по-
лярния кръг. Все още Световната ме-
теорологична организация (СМО) не 
се е произнесла по въпроса, но така 
или иначе, през тази зима, пролет и 
голяма част от лятото в Източен Си-
бир бяха „счупени“ множество рекор-

ди на максималните температури. 
Този факт привлече вниманието на 
редица учени, които изследваха този 
топъл период, започнал още в начало-
то на годината и продължил половин 
година в Сибир. Според статия, пуб-
ликувана в изданието World Weather 
Attribution, през месеците от януари 
до юни включително, средните тем-
ператури са средно с 5 ℃ по-високи от 
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тези за периода 1981-2010 г., като има 
региони в Източен Сибир, където по-
ложителната аномалия достига и над-
хвърля 7 ℃ (фиг. 2). 

Фиг.2. Фиг.2. Отклонение на средна-
та температура на въздуха за пе-
риода януари-юни спрямо нормата за 
периода 1981-2010 г за голяма част 
от Евразия Източник: https://www.
worldweatherattribution.org/

Такива стойности на аномалията са 
сравнително чести за дневна или сед-
мична база, но за месечна са изключи-
телно редки, а за половингодишен пе-
риод са направо стресиращи. Именно 
тази висока положителна аномалия и 
дългият период, в който се случва, са 
подтикнали учени от Франция, Гер-
мания, Холандия, Русия, Швейцария 
и Обединеното кралство да обединят 
усилия и да проучат какви са причи-
ните за този топъл период. Според 
методите на изследването си са уста-
новили, че такава висока температура 

от 38 градуса в тази част на света без 
антропогенна намеса е възможна вед-
нъж на 80 000 години, но заради кли-
матичните промени и човешката роля 
в тях, такава екстремна температура 
е възможна статистически веднъж 

„само“ на 130 години.
Отдавна е известно, че промените на 
климата затоплят Арктика най-малко 
два пъти по-бързо от останалия свят. 
По последни данни с около 2 ℃ спря-
мо доиндустриалните нива от 1850-та 
година. Но дори и този факт не може 
да обясни настоящата положителна 
аномалия в Сибир. Според тях една от 
причините е създалата се атмосферна 
циркулация, която е подпомогната от 
друг факт наблюдаван през последни-
те години. Намалението на арктичния 
лед, който отразява по-малко слънче-
вата енергия и по този начин морска-
та и сушевата повърхност се затоплят 
по-бързо. Самите учени признават, че 
това е само частично обяснение на 
създалата се ситуация, а за получава-
не на по-конкретни резултати трябва 
да се извършат още редица изследва-
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ния. 
Но и те подкрепят твърдението на 
други учени, че бързото затопляне 
на Арктика подпомага и усилва още 
по-голямо затопляне. Освен чрез на-
малението на леда, зелена светлина 
за по-нататъшно затопляне се дава и 
от по-бързото размразяване на пер-
мафроста (криолитозоните или вечна 
замръзналост), при което се отделя 
все по-големи количества метан – газ, 
който има по-голям парников ефект 
от въглеродния оксид. Топенето на 
тези зони води и до големи екологич-
ни проблеми. Газо- и нефтопроводите, 
прокарани във вечно замръзналите 
почви, се разместват, пукат и на по-
върхността се изливат големи коли-
чества нефт и газ. Високите темпера-
тури са причина и за възникването 
на големи горски пожари. Според ав-
торитетната агенция за изследване 
на климатичните промени Коперник, 
само през юни вследствие на тези по-
жари в атмосферата са освободени 56 
000 т. въглероден двуокис. 
Интерес представляват и данните 
от нашата страна, които показват, че 
средните температури за периода 
януари-юни включително са с около 
1.2 ℃ над средните за периода 1981-
2010 г. Най-голяма е положителната 
аномалия в Североизточна България 
и по Черноморието, където има места 
с близо 2 ℃ по-високи средни темпе-
ратури. Обратно, най-малко е откло-
нението от нормата в Югозападна 

България и най-вече в югозападните 
райони, където аномалията за първа-
та половина на годината е едва някол-
ко десети от градуса.
Не може да не се отчете фактът, че 
през юли аномалията в Сибир е с мно-
го по-малко отклонение, като има 
места дори с отрицателна такава. В 
Шотландия карат един от най-студе-
ните месеци юли от много години на-
сам. Студени периоди с температури 
под нормата има отчетени и в южните 
части на Аржентина и Чили, където 
температурите се понижиха до минус 
19 ℃, а снежната покривка е не само 
често явление, но достига неотчитани 
скоро височини. 
 

Автор: Симеон Матев, Климатека 
Публикация в Климатека

https://www.climateka.bg/temp-rekordi-arktika/
https://www.climateka.bg/temp-rekordi-arktika/
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Тъй като речевите и сеизмичните сиг-
нали имат общи свойства, се използ-
ват техники за разпознаване на реч, 
за да се разбере какво ни говорят вул-
каните и кога могат да изригнат. Изо-
бражение - milito10 / Pixabay

Повече от 29 милиона души в 
световен мащаб живеят в ра-
диус от 10 км около вулкани 
и възможността да се пред-

види кога те ще изригнат или изхвър-
лят пепел във въздуха е жизненоваж-
на за опазването на живота и здравето 
на тези хора.

Как техниките за разпознаване 
на реч помагат да се предскаже 
поведението на вулканите
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Въпреки това, прогнозирането на 
поведението на вулканите е трудно, 
особено ако те са в режим на сън и на-
блюдението им може да бъде предиз-
викателство, тъй като вземането на 
проби или разполагането на оборуд-
ване представлява физическа опас-
ност. И макар теоретичните модели да 
предвиждат сравнително точно как 
се държи даден вулкан, като се има 
предвид неговото местоположение, 
геологичен състав и поведението на 
земната магма под него (наред с други 
неща), все още има много неизвестни 
променливи - и всеки вулкан е уника-
лен.
Сега учен от университета в Гранада 
(Испания), д-р Сукарело се стреми ав-
томатично да анализира вулканични-
те дейности, за да разработи модели 
за ранно предупреждение, които да 
спасяват живота на хората, живеещи 
близо до вулкани.
През последното десетилетие методи-
те за събиране на данни се подобриха 
значително с новото и по-чувствител-
но оборудване и учените вече имат 
достъп до безпрецедентен набор от 
данни. Например, те имат достъп до 
информация в реално време за това 
как Земята се разклаща в близост до 
вулкана (сеизмична активност), раз-
пространението на звукови вълни от 
дълбините на планетата, веществата, 
присъстващи във вулкана и как те се 
променят.
Обсерваториите на вулканите тряб-

ва да анализират големи количества 
данни за кратък период от време. „Не-
обходими са по-бързи и безгрешни 
техники за събиране на такива дан-
ни“, казва д-р Сукарело.
Неговият проект VOLCANOWAVES, 
който включва учени от Испания, Обе-
диненото кралство, Италия, Мексико 
и Аржентина, използва машинно обу-
чение за идентифициране на модели 
в сеизмичната активност около даден 
вулкан, за да се предвиди кога или 
дали той ще избухне. По-специално, 
д-р Сукарело разглежда нискочестот-
ните събития, като вулканични треп-
тения, които обикновено са свързани 
с движението на магма в рамките на 
кухините под вулкана.
През последното десетилетие прило-
жението на машинното обучение за 
идентифициране на модели беше из-
ползвано само в разпознаването на 
речта, но сега учените го използват за 
прогнозиране на поведението на вул-
каните. „Въпреки че тези области се 
различават значително по отношение 
на контекста и източника, обектът на 
анализа е един и същ - проучването на 
хармониите им във времето в търсене 
на модели“, каза д-р Сукарело.

Основният резултат на проекта ще 
бъде набор от алгоритми, които ще 
бъдат завършени, когато проектът 
приключи по-късно тази година, и той 
се надява те да бъдат широко използ-
вани в научната общност за ежеднев-



65Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

БГ НАУКА | БРОЙ 133

АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020

но наблюдение на вулкани.
„Речевите и сеизмичните сигнали спо-
делят важни свойства“, казва д-р Ги-
лермо Кортес, специалист по обработ-
ка на сигнали и машинно обучение в 
Университета на Удине в Италия. Той 
ръководи проект, наречен VULCAN.
ears, който също използва техноло-
гията за разпознаване на речта, за да 
разбере какво говорят вулканите.
Д-р Кортес и неговите колеги са раз-
работили система за наблюдение на 
вулкани в реално време, която автома-
тично открива и маркира вулканични 
„събития“ в потоците от данни, идва-
щи от станции за наблюдение, които 
откриват сеизмични сигнали. След 

това тази система съставя каталози 
на дейностите, за да установи модели 
на поведение.
Д-р Роберто Карниел, геофизик от Уни-
верситета в Удине и научен ръководи-
тел на проекта, заявява: Въвеждането 
на машинно обучение и прилаганите 
методи за задълбочено обучение раз-
криват нови решения за стари про-
блеми. Сега е по-лесно да се комбини-
рат резултати от няколко области за 
мониторинг, включващи изследване 
на сеизмични сигнали, инфразвукови 
сигнали, магнитни сигнали, геохими-
чен анализ на газове и течности, де-
формации, термични и видеокамери, 
за да се получат по-сигурни и надежд-
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ни прогнози."
Екипът разработи вулканична система 
за сеизмично разпознаване, основана 
на контролирано машинно обучение, 
в която учените анализираха данни, 
които вече бяха етикирани от дру-
ги експерти, настройвайки софтуера 
за идентифициране на събития, като 
вулканични трептения, избухвания 
или експлозии в рамките на вулкана. 
Този подход е подобен на намирането 
на думи в разговор, определянето на 
техните части на речта и намиране-
то на моделите на езика, уникални за 
всеки вулкан.
Това е пробив в класическите методи 
за съставяне на каталози на поведе-
нието на вулкани, казва д-р Кортес. 
Тези методи включват автоматично 
откриване на събития и ръчно класи-
фициране от експерти. „Обикновено 
те изпълняват тази задача ежеднев-
но, което може да бъде твърде бавно 
в ситуация, включваща население под 
риск от неочаквано изригване“.

Времето може да бъде от съществено 
значение, когато става дума за вулка-
ни, особено в случай на изхвърляне на 
пепел, срутвания и свлачища, допъл-
ва още той. В тези случаи засичането 
и класифицирането в реално време е 
от решаващо значение за да се намали 
времето за вземане на решение, ако е 
необходимо евакуирането на околни-
те райони.

Крайната цел на д-р Кортес е да раз-
работи система, която е универсална 
и независима и да бъде лесно инста-
лирана във всяка вулканична обсер-
ватория. За да направят това, учените 
са създали универсална база данни от 
десетки вулкани по света и са използ-
вали техниките си за машинно обу-
чение за изграждане на универсални 
модели. Предварителната версия вече 
е достъпна онлайн.
За д-р Карниел обаче най-важното е, че 
вулканичните обсерватории по света 
продължават работата. „Те са истин-
ският ключ за постигането на незави-
сима от вулкана идея, инсталирането 
на вулканична система за сеизмично 
разпознаване в техните собствени об-
серватории, споделяне на ресурси и 
предоставяне на ценна обратна връз-
ка“, допълва той.
В крайна сметка тези обсерватории са 
предната линия на усилията на стра-
ните да защитят своите граждани от 
вулканите в техните граници. И уче-
ните трябва да могат да чуват шепоти-
те на тези вулкани, за да предскажат 
кога ще започнат да “крещят”.

Източник: horizon-magazine.eu
Превод: Радослав Тодоров
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Напречен разрез на 375-годишен кипа-
рис от вида Taxodium mucronatum. Уче-
ните използват данни от такива дър-
весни пръстени, утайки и други проби, 
за да калибрират процеса на въгле-

родното датиране. Снимка: Philippe 
Clement/Arterra/Universal Images 
Group/Getty

Рекалибриране на 
радиовъглеродните датировки 
може да измести епохата на 
някои праисторически образци 
със стотици години
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Радиовъглеродните датировки 
са ключов способ за определя-
не на възрастта на праистори-
ческите находки, но сега са на 

път да претърпят основна актуализа-
ция.
За първи път от седем години насам 
техниката трябва да бъде повторно 
калибрирана, с въвеждането на мно-
жество нови данни от цял свят. Резул-
татът може да има последици за пред-
полагаемите епохи на много находки, 
като най-старите съвременни човеш-
ки вкаменелости в Сибир, които спо-
ред последните рекалибрирания са с 
1000 години по-млади, отколкото се 
смяташе досега.
Работата съчетава хиляди датировки 
от дървесни пръстени, езерни и оке-
ански утайки, корали и сталагмити и 
удължава времевата рамка на радио-
въглеродно датиране от времето пре-
ди 55 000 години с около 5000 години, 
след последната актуализация от  ка-
либрирането през 2013 г.
Някои археолози се шегуват с тази 
новост. Никълъс Сътън от Универси-
тета в Отаго (Нова Зеландия), пише в 
Туйтър: "Може би съм бил в изолация 
твърде дълго, но... наистина съм раз-
вълнуван от това!"
Въпреки че повторното калибрира-
не води предимно до едва доловими 
промени, дори малките корекции мо-
гат да внесат сериозни сътресения в 
средите на археолозите и палеоеко-
лозите, които се стремят да прикачат 

събитията към възможно най-малък 
прозорец от време.
Новата крива на калибриране е от 
ключово значение за разбирането на 
праисторията, казва Том Хигъм, архе-
ологически хронолог и директор на 
Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, 
във Великобритания.

Игра на датировки
Основата на радиовъглеродните да-
тировки е проста: всички живи съще-
ства абсорбират въглерод от атмос-
ферата и хранителните източници 
около тях, включително определено 
количество естествен, радиоактивен 
въглерод-14. Когато растението или 
животното умре, то спира да абсор-
бира въглерод, но натрупаният ради-
оактивен въглерод продължава да се 
разлага. Измерването на остатъчната 
сума дава оценката преди колко вре-
ме то е умряло.
Но това основно изчисление 
предполага, че количеството въгле-
род-14 в околната среда е постоянно 
във времето и пространството, което 
не е така.
През последните десетилетия изгаря-
нето на изкопаеми горива и тестовете 
на ядрени бомби коренно промениха 
количеството въглерод-14 във въз-
духа и с това се получават неантро-
погенни колебания, каквито е имало 
и назад във времето.
Например когато са се обръщали по-
люсите на земното магнитно поле, по-
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вече слънчева радиация е навлязла в 
атмосферата, произвеждайки повече 
въглерод-14. Океаните също абсорби-
рат въглерод - малко повече в Южното 
полукълбо, където има повече океан - 
и го вкарват в циркулация от векове, 
което допълнително усложнява неща-
та.
В резултат на това са необходими 
таблици за преобразуване, които съ-
ответстват на календарните дати с 
радиовъглеродните дати в различни 
региони. Учените пускат нови криви за 
Северното полукълбо (IntCal20), Юж-
ното полукълбо (SHCal20) и морските 
проби (MarineCal20). Те ще бъдат пуб-
ликувани в списание Radiocarbon през 
следващите няколко месеца.
От 60-те години на миналия век изсле-
дователите извършват основно кали-
бриране с дървета, като преброяват 
годишните пръстени, за да получат 
календарни дати и ги съпоставят с из-
мерените чрез радиовъглероден ана-
лиз дати. Най-старото дърво, с което е 
направено това е бор от Калифорния 
на около 5000 години. Сравнявайки 
относителните ширини на пръстени-
те на отделни дървета, включително 
такива извадени от блата и от истори-
чески сгради, дървесният запис вече 
стига назад до преди 13 910 години.
От 1998 г. има четири официални ка-
либрирания на IntCal, като се добавят 
данни от пластови езерни и морски 
седименти, пещерни сталагмити и 
корали (които могат да бъдат както 

датирани с радиовъглерод, така и не-
зависимо да се оценяват с помощта на 
техники като радиоактивно датиране 
или ураново датиране). През 2018 г. 
някои сталагмити в пещерата Хулу в 
Китай предоставиха запис от данни, 
простиращ се 54 000 години назад.
IntCal20 се базира на 12 904 записа от 
данни, което е почти двойно повече от 
набора от данни за 2013 г. Резултатите 
са далеч по-удовлетворителни според 
Паула Реймер, която ръководи работ-
ната група IntCal и радиовъглерод-
ния център за хронология в Queen’s 
University в Белфаст, (Великобрита-
ния).
По време на краткото обръщане на 
магнитното поле преди около 40 000 
години, например, пикът на въгле-
род-14 от кривата през 2013 г. се оказ-
ва твърде нисък и по-стар с около 500 
години - една неприятност, фиксира-
на от новата крива.
Хигъм казва, че повторното калибри-
ране е решаващо за разбирането на 
хронологията на хоминините, живе-
ли преди 40 000 години. „Наистина 
съм развълнуван от калибрирането 
на най-новите ни данни, използвайки 
тази крива“, казва той.

Повторно калибриране и преоцен-
ка
IntCal20 ревизира възрастта на че-
люстната кост на Homo sapiens, откри-
та в Румъния, наречена Oase 1, което 
потенциално я прави стотици години 
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по-стара, отколкото се смяташе досе-
га. Генетичните анализи на Oase 1 раз-
криват, че тя е имала неандерталски 
прародител само от четири до шест 
поколения назад, казва Хигъм, така че 
колкото по-стара се окаже датата на 
Oase 1, толкова по-отдавна неандер-
талци са живели в Европа.
Междувременно най-старият изко-
паем H. sapiens, открит в Евразия - 
Уст-Ишим, открит в Сибир - е почти с 
1000 години по-млад според новите 
конверсии на кривата. "Това проме-
ня най-ранната дата, която можем да 
поставим за появата на съвременните 
хора в централен Сибир", казва Хигам. 
Той обаче предупреждава, че в такива 
измервания има повече възможности 
за грешки, отколкото само в калибри-
рането с радиовъглерод: „Замърсява-
нето е най-силно влияещо при дати-
рането на толкова стари кости като 
тези.“
Други учени ще използват повторно-
то калибриране за оценка на еколо-
гичните събития. Например, изсле-
дователите спорят от десетилетия за 
времето на Минойското изригване на 
вулкана на гръцкия остров Сантори-
ни. Досега радиовъглеродните резул-
тати обикновено даваха най-вероят-
ната дата през ранните 1600 г. пр.н.е., 
което е с около 100 години по-рано от 
даденото в повечето археологически 
оценки.

 IntCal20 подобрява точността на да-

тировките, но прави дебата по-сло-
жен: като цяло измества календарни-
те дати при радиовъглеродния анализ 
с около 5-15 години по-напред, но тъй 
като калибровъчната крива се изви-
ва силно, също така осигурява шест 
потенциални времеви прозореца за 
изригването, най-вероятно през ран-
ните 1600 г. пр. н. е., но може би и във 
крайните 1500-те години пр.н.е.
Така че двете групи все още не са по-
стигнали пълен консенсус и все още 
се сблъскват с усложнения. "Някои 
от тях продължават да спорят", казва 
Реймер. „Няма твърд отговор.“
Въпреки това, всеки, който изучава 
всичко, свързано с човешката история 
от последните 50 000 години, ще бъде 
въодушевен от новото калибриране, 
според Хигъм: „Това е особено вълну-
ващо време, в което да се работи вър-
ху миналото.“

Източник: nature.com
Превод: Радослав Тодоров
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"Изобретател - това беше един-
ственото нещо, което исках да 
бъда! Архимед беше моят идеал.  
Възхищавах се на творбите на ху-
дожници, но за мен те бяха само 
сянка на подобие. Изобретателят, 
дава на света осезаеми творения, 
които живеят и работят. " – Нико-
ла Тесла 

Резюме:

   Статията е посветена на някои от 
най-великите изобретения, създаде-
ни от знаменития учен Никола Тесла. 
Част от тях са изпреварвали времето 
си и днес са в широка употреба, друга 
част никога не намират приложение 
или е спорно дали някога са били кон-
струирани. Подбраните примери са 
описани в достатъчен детайл, за да 
се разбере основният им принцип на 
работа и тяхното предназначение. 
Представена е историята покрай тех-
ния замисъл, тяхната експлоатация и 
бъдещето им, видяно чрез въображе-
нието на Тесла.
   Личността на Никола Тесла е една 
от най-загадъчните в историята на 
науката, но някога задавали ли сте си 
въпроса – Кой е той всъщност? Обикно-
вен сърбин, успял да промени насоката 
на индустриалната революция, или 
може би философ, мистик, надарен със 
свръхестествени способности? Или 
един истински гений, озарил с елек-
тричество целият свят?

Забравените изобретения на 
Никола Тесла
Автор: Вероника Павлова
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Никола Тесла – (10 юли 1856  
г. – 7 януари 1943 г.) е сръб-
ско-американски изобре-
тател и електро-машинен 

инженер. Роден в Смилян, Австро-Ун-
гария (днешна Хърватия), той е ет-
нически сърбин по произход, който 
впоследствие приема американско 
гражданство. Много хипотези може да 
се изкажат за неговата личност, пра-
вени са много документални филми, 
изписани са толкова много книги и 
публикации. Но от всички възможни 
теории около него, Тесла би избрал 
именно тази – посланик на бъдещето, 
призван да ускори човешкия прогрес! 
Като многообещаващ физик и талант-
лив инженер, той е бил фанатично 
трудолюбив, съсредоточен и отдаден 
в работата си. Неговите изобретения 
променят лицето на прогреса и се пре-
връщат в част от всекидневния бит на 
хиляди хора, което му помага да заеме 
мястото на ключова фигура на свое-
то време – на технически гений! Но 
за съжаление в навлизането в битка-
та с корпоративните чудовища на 20-
ти век, Никола Тесла се  е сблъсквал с 
много трудности за да доказва своите 
открития и често бивал приет недос-
татъчно сериозно и с присмех от стра-
на на своята конкуренция. А ученият 
е имал единственото желание негови-
те открития да бъдат реализирани за 
благото на цялото човечество  и е бил 
много обезпокоен от обстоятелствата, 
че патентните права могат един ден 

да бъдат придобити от корпорации, 
чиято цел е не да съдействат на про-
греса, а по-скоро да го задържат с цел 
печалби. Което всъщност се случва и 
днес – много перспективни патенти 
на невероятни негови открития сто-
ят засекретени и забравени, за да се 
осигури безпроблемна работа на оста-
релите, но печеливши технологии. В 
тази статия ще ви представим именно 
едни от най-интересните, но забраве-
ни изобретения на Никола Тесла, кои-
то заслужават да бъдат показани. 
   Никола Тесла е измислил и изобретил 
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толкова много неща, като започнем 
от – дистанционното управление, без-
жичното предаване на радиосигнали, 
променливия ток, електродвигатели-
те, флуоресцентна светлина, безжичен 
пренос на енергия,  или общо взето 
много от нещата, които се сетите, че 
съществуват в 21 век като технологи-
чен напредък дължим именно на него. 
Патентите на Тесла и теоретичните 
му трудове се превръщат в основата 
на съвременните електрически сис-
теми за променлив ток, включително 
многофазните системи за електрораз-
пределение и електрическият мотор 
за променлив ток. Човекът, без които 
животът ни сега би бил просто невъз-
можен, днес за съжаление  се споме-
нава само в учебниците по физика. 
Една от най-противоречивите лично-
сти в историята на световната наука, 
въздиган от някои до най-големият 
гений на 20-ти век, пренебрегван и 
поругаван от други като илюзионист 
и шарлатанин, Никола Тесла е живял 
много бурен и не много щастлив жи-
вот. Ученият не се е  стремял към сла-
ва и не е знаел как да управлява па-
рите. По-голямата част от неговите 
открития така и не виждат бял свят. 
А той самият умира самотен и нераз-
бран, в пълна мизерия в една хотел-
ска стая. Легендите за устройствата, 
които той създава, все още вдъхват 
любопитство - ако поне някои от тях 
са верни, тогава човечеството е загу-
било реалната възможност да напра-

ви гигантска крачка напред - стъпка, 
която напълно би променила лицето 
на нашата планета и ускори развитие-
то на науката. "Електроенергията 
е навсякъде и в неограничени коли-
чества. Тя би могла да задвижва 
световните машини, без да са нуж-
ни въглища, нефт, газ или друг вид 
гориво. Това е нова енергия, която 
се получава извън Земята – косми-
ческата енергия!" – казва великият 
учен.

     Най-известните изобретения на Ни-
кола Тесла са свързани с енергетика-
та и разпространението на свободна 
енергия. С годините все повече хора 
разбират играта на правителствата и 
световните финансови организации, 
а заедно с това набират популярност 
и неговите постижения. Тесла вина-
ги е бил уверен в тезата си, че елек-
тричество може да се добива почти 
отвсякъде около нас, като започнем 
от енергията на приливите и отливи-
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те  на водата, силата на вятъра, слън-
чевата светлина и дори носещите се 
отвсякъде "космически лъчи". Тогава 
се захваща с амбициозната задача да 
търси пътища за безжично предаване 
на електроенергия, които да бъдат ев-
тини, достъпни и неизчерпаеми. Спо-
ред него електричеството би могло 
да постъпва по безжичен път напра-
во в летателни апарати, релси на ви-
сокоскоростни влакове, двигатели на 
електромобили, възможност за запал-
ване на икономични безжични лампи 
и много други подобни идеи. 

Електромотор на променлив ток

    Променлив ток [AC] - Това е причи-
ната за голямата сензация на светов-
ното изложение в Чикаго през 1893 г. 
Едисън и Тесла имат различно вижда-
не за това как енергията трябва да се 
произвежда и разпространява. Според 
Едисън, постоянният ток [DC] е по-ев-
тин и безопасен. Той публично убива 
животни в демонстрации с промен-
лив ток за да покаже на хората колко 
опасен е той. В отговор на това е из-
вестният случай на демонстрация, 
когато Тесла позволява през тялото 
му да премине високо напрежение от 
променлив ток, държейки в ръката си 
лампа, която засиява. Идеята на Ни-
кола Тесла била за истински по-евтин 
ток, по-ефикасен пренос на енергия и 
по-голяма безопасност. Въпреки десе-

тилетия наред мръсен бизнес, открад-
нати идеи и патентно потискане от 
страна на Едисън и неговите богати 
приятели, днес в цял свят за генери-
ране и пренос на енергия се използва 
системата на Тесла.
    Лазерен лъч - Тесла е изобрета-
тел на лазерният лъч, явяващ се един 
ярък пример как геният на учен може 
да бъде използван за добро и за зло. 
Технологията се използва в медици-
ната за различни процедури и опера-
ции, дава възход на съвременната ци-
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фрова и дигитална индустрия, намира 
приложение и в промишлеността при 
металорежещи машини, измервател-
ни уреди и много други. Но тази ино-
вативна технология си има и своята 
тъмна страна – лазерно насочване на 
снаряди, плазмени оръжия или пък 
“лъч на смъртта”.

       

"Смъртоносният лъч“ на Тесла е едно 
от най-оспорваните негови изобрете-
ния. През 1930-те години той твърди, 
че е създал устройство в състояние да 
генерира интензивен насочен лъч на 
енергия, способен да порази самолети, 
армейски части или други вражески 
военни цели. Нарича го „Телефорс“. От 
опасения, че лъчът му ще доведе до 
взаимоунищожение на различни дър-
жави, той никога не го сглобява. Тес-
ла е твърдял, че оръжието му може да 
унищожи всичко в радиус от 200 мили 
(320 километра), правейки всяка 
страна която го притежава напълно 
непревземаема. Според обясненията 
му, да се нарече „лъч“ е всъщност не-
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правилно, тъй като лъчите отслабват 
преминавайки през пространството, 
докато неговото оръжие е можело да 
пренася частици с варираща големи-
на без да се губи енергията им. Мощ-
ността се е черпела от йоносферата, 
която той нарича „невидима топка 
енергия, обвиваща Земята“, с помощта 
на 15-метрова бобина на Тесла. Въпре-
ки опитите на крадци да се сдобият с 
плановете за „смъртоносния лъч“, та-
кива планове никога не са открити, 

а самият Тесла ги е изгорил за да се 
увери, че няма да попаднат в грешни 
ръце и е отнесъл тайните на своето 
изобретение в гроба.

    „Осцилаторът на Тесла“ е друго оръ-
жие, което по неговите собствени думи 
е можело да предизвика земетресе-
ние. Първоначално, устройството е па-
тентовано през 1893 г. като източник 
на електроенергия, целящ да замени 
парните динамомашини, от които е 
бил най-малко 40 пъти по-ефективен. 
С помощта на пара, в осцилатора се е 
задвижвало бутало, което е предиз-
виквало силни вибрации. Арматура-
та е трябвало да бъде изключително 
силна за да издържи температури 
над 200° C и налягане над 27 бара. С 
изобретяването на парната турбина, 
това приложение на изобретението се 
обезсмисля. Все пак, Тесла го използва 
в неговите високочестотни експери-
менти с безжичен пренос на електрое-
нергия, както и в осветителни системи 
и трансформатори.  През 1935 година 
обаче, той самият споделя история 
как при тестването на една от версии-
те на осцилатора, почти се е стигнало 
до разруха на сградите в околността.  
Виждайки резултатите, той заповядва 
на служителите си да прикрият при-
чините за земетресението и собстве-
норъчно унищожава устройството и 
рециклира частите му в други изобре-
тения. Според Тесла, всеки материал 
или конструкция могат да бъдат раз-
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рушени, ако се достигне правилния 
резонанс. Малък преносим осцила-
тор би бил достатъчен, за да събори 
Бруклинския мост или пък дори не-
бостъргач. Самата планета може да 
бъде разкъсана, ако се подбере резо-
нанс, съответстващ на трептенията 
на земната кора.  Това би направило 
всека една страна, независимо малка 
или голяма, непревземаема за враже-
ски самолети, армии и други средства 
за атака. Според някои теории, пра-
вителствата на световни суперсили 
продължават да експериментират с 
осцилатора на Tесла, като например в 
американското съоръжение - HAARP.

      

По време на лекциите на Тесла, една 
от най-смайващите му демонстрации 
е била тази на безжичната лампа. Из-
обретателят е пускал електричество-

то през собственото си тяло и е карал 
лампа да светне в ръцете му, за изум-
ление на всички свидетели. За късмет, 
този негов експеримент лесно може 
да бъде репродуциран. Всичко което е 
нужно е бобина на Тесла и подходящ 
осветителен съд, като например кол-
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ба с вакуум/разреден газ или неонова 
тръбичка. Когато бобината се пусне 
под напрежение, съдът ще започне да 
произвежда светлина.  Заветната цел 
на учения е да създаде лампа, която да 
не се нагрява и да не изгаря, тъй като 
всички налични методи за осветление 
са недостатъчно икономични. Експе-
риментите му довеждат до раждането 
на флуоресцентните лампи с дневна 
светлина, които ползваме днес. Иде-
ята му е била да комбинира високо-
то напрежение с високи честоти за 
да индуцира светлина, което е същия 
принцип, използван в съвременните 
неонови осветители. Тесла твърди, че 
изобретения от него светлоизточник 
е 20 пъти по-икономичен от крушката 
на Едисон. Демонстративно доказва, 
че неонови тръбички могат да све-
тят без катоди, получавайки безжич-
но електричество.   Още по-смайваща 
обаче е демонстрацията на Тесла, в 
която той осветява цялото небе над 
Ню Йорк. Според великия учен, улич-
ното осветление може да стане излиш-
но. На принципа на луминесценция с 
разреден газ може да се осветява нощ-
ното небе, като се предава високочес-
тотна електроенергия в горните слое-
ве на атмосферата. Там газовете са под 
ниско налягане и имат свойства, сход-
ни с луминесцентна тръба. Подобно 
явление се случва в природата под 
формата на Северното сияние, пре-
дизвикано от естесвени смущения в 
космоса, например слънчевите изриг-

вания. Все още учените не знаят как 
Тесла е успял да предаде електроим-
пулсите в йоносферата. Една възмож-
ност е йонизиран лъч с ултравиолето-
во излъчване. Съществува теория, че 
експлозията над Тунгуска през 1908 г. 
е била предизвикана инцидентно до-
като Тесла е експериментирал с тако-
ва осветление.

    Безспорно, най-мистериозното изо-
бретение на Никола Тесла е неговата 
прочута кула Уордънклиф. С финан-
сиране най-вече от инвеститора Джон 
Морган, тя е разработена като проект 
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за 47-метрова предавателна кула. Ске-
летната конструкция е направена от 
дърво, 50 тона желязо и стомана, над 
50 000 болта. Уникалната конструкция 
създава много инженерни проблеми, 
като високия център на тежестта, по-
ради масивното медно кълбо на върха 
и. Тесла смята, че самата Земя има ре-
зонансна честота, чрез която може да 
се предава електроенергия, под фор-
мата на гигантска носеща вълна. За 
тази цел, кулата също е снабдена с об-
ширни подземни помещения и кому-

никации.    Строителството приключ-
ва едва през 1902 година, като трудно 
е била намерена строителна компа-
ния, способна да осъществи проекта, 
и разходите са били неимоверни.
Вътре в самата кула се намирало ква-
дратно помещение, разделено на че-
тири сектора – кантората на Тесла, не-
говата работилница и две по-големи 
зони оборудвани с два парни котела с 
мощност 300 конски сили. Около тях 
е имало два водни резервоара, всеки 
с вместимост от 16 000 галона. Създа-
дената пара е задвижвала двигатели-
те на електрогенератора. До котлите 
се намирал двигател „Уестингхаус“ с 
мощност 400 конски сили и с помощта 
на 35 киловатова система се задей-
ствала динамомашина. Енергията за 
станцията е била снабдявана от чети-
ри големи резервоара за трансформа-
торно масло, високи около два метра, 
в които са се съхранявали трансфор-
матори със специална конструкция. В 
пети резервоар обаче се е съхранявал 
електрогенератор, конструиран от Те-
сла около 1895 година. По неговите 
думи е бил способен да предаде съоб-
щения през целия Атлантически оке-
ан. В електрически кондензатори се е 
съхранявала енергията, която трябва-
ло да бъде предавана по целия свят. В 
подземната част на кулата, специални 
апарати достигат до 90 метра в Зем-
ните недра посредством шестнадесет 
метални тръби. По тях токът е трябва-
ло да достигне земята.
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    Предназначението на кулата е било 
да предава информация, елетричест-
во и светлина по едно и също време. 
Енергията е трябвало да се предава 
чрез високите слоеве на атмосферата, 
както и по Земната кора, достигайки 
директно в приемни устройства, как-
то и в елетродвигатели. Кулата би 
могла да осветява морски пътища, да 
подава сигнали на градския транс-
порт, да наблюдава и дори контроли-
ра климатичните условия, да предава 
междупланетни съобщения. Енергия-
та е можело да се предава чрез антени, 
поставени на голяма височина и боби-
ни на Тесла, разположени между тях. 

В неговия патент за безжично преда-
ване на енергия е описан детайлно 
огромен прототип на предавателно 
устройство-трансформатор с напре-
жение 50 000 волта.   За най-голямо 
съжаление, великите планове на Тес-
ла пропадат. Италианският инженер 
Гулиелмо Маркони пръв успява на 
направи радио трансмисия над Ат-
лантическия океан, с много по-евти-
на апаратура. Тъй като това е бил ос-
новния интерес на инвеститорите, те 
се оттеглят от проекта. Тесла апелира 
към Джон Морган да инвестира за да 
се осъществят идеите му за предаване 
на електроенергия, но Морган не про-
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явява интерес, и кулата бива изоста-
вена и срината за скрап през 1917-та 
година.

    Haпpeднaлo въздyxoплaвaнe - Tecлa 
измислил и начертал плaнoвe нa 
eлeĸтpичecĸи зaдвижвaни диpижaб-
ли, ĸoитo щeли дa пpeвoзвaт пътници 
oт Hю Йopĸ дo Лoндoн зa 3 чaca и нa 
виcoчинa 12 ĸилoмeтpa нaд Зeмятa. 
Heгoвaтa идeя билa, тeзи диpижaбли 
да мoгaт дa дoбивaт нeoбxoдимaтa 
им eнepгия диpeĸтнo oт caмaтa aт-
мocфepa и ниĸoгa да не им ce нaлaгa 
дa cпиpaт зa пpeзapeждaнe. Бeзпилoт-
нитe диpижaбли мoжeлo дa ce изпoлз-
вaт зa пpeвoз нa пътници дo пpeдвapи-
тeлнo избpaнa дecтинaция или зa 
диcтaнциoннo въздyшнo нaпaдeниe. 
Tecлa oбaчe тaĸa и нe мoгъл дa из-
пълни пpoeĸтa cи. Bce пaĸ нeгoвитe 

тeopeтични paзpaбoтĸи ca нaмepи-
ли пpилoжeниe в cъвpeмeннитe бeз-
пилoтни caмoлeти, ĸoитo извъpшвaт 
бoйни миcии, cвpъxзвyĸoвитe 
caмoлeти и ĸocмичecĸи coвaлĸи, ĸoитo 
oбиĸaлят Зeмятa в гopнитe cлoeвe нa 
aтмocфepaтa. Oт дългo вpeмe ce пpeд-
пoлaгa, чe ФБP бyĸвaлнo e oтĸpaд-
нaлo вcичĸи нayчни изcлeдвaния и 
изoбpeтeния нa Hиĸoлa Tecлa cлeд 
cмъpттa мy. Teзи cлyxoвe нacĸopo бяxa 
пoтвъpдeни, тъй ĸaтo ФБР paзceĸpeти 
дoĸyмeнти, ĸoитo пoтвъpждaвaт, чe ca 
ce възпoлзвaли oт мнoгo oт изoбpeтe-
ниятa нa вeлиĸия гeний.

    През 1911 година, Тесла прави изя-
вление пред медиите, че разбработва 
летяща машина, използваща антигра-
витация. „Moятa лeтящa мaшинa нямa 
нитo ĸpилa, нитo витлa. Moжe дa я ви-
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дитe нa зeмятa и ниĸoгa нямa дa пpeд-
пoлoжитe, чe може да лети. И вce пaĸ 
тя щe бъдe в cъcтoяниe дa ce движи нa 
вoля из въздyxa във вcяĸa пocoĸa cъc 
cĸopocт пo-виcoĸa oт вcяĸa дocтигaнa 
дo мoмeнтa.“ – казва Тесла. Дизайнът 
на машината е патентован и той я на-
рича „първата в света летяща чиния“. 
Задвижвала се е от дискоидален кон-
дензатор, с нужните размери за да 
произведе летателна тяга, и по-мал-
ки кондензатори, които са служели 
за управление. Система със жироскоп 
стабилизира летателния апарат. Инте-
риорът е трябвало да бъде оборудван 
с екрани на които да се вижда цялото 
обкръжение на чинията, чрез камери 
които да не оставят слепи точки за 
пилота. Ключов недостатък обаче е 
била липсата на собствен източник на 
енергия. Апаратът е трябвало да бъде 
захранван от системата на Тесла за 
безплатно безжично електричество, 
предавано между неговите кули. Тя 
обаче така и не бива построена, пора-
ди липсата на инвеститор. Въпреки че 
Тесла не реализира докрай  техниче-
ската задача за преодоляване на гра-
витацията, той оставя много бележки, 
статии и скици, в които проучва въз-
можностите за практическото използ-
ване на силата на земното привлича-
не, включително за задвижването на 
транспортни средства.  У ч е н и я т 
има идеи да създаде летателен апарат, 
получаващ енергия пряко от Слънце-
то чрез  антени с многобройни микро-

скопични токоизправители, преобра-
зуващи променливия ток в постоянен 
и подаващи ги пряко към двигателя. 
Според Тесла с прякото предаване на 
енергията към двигателя, той нама-
лява масата на летателната машина, 
като я прави по-компактна, безопас-
на и лесна за управление. Убеден е, че 
такъв тип летателен апарат може да 
развива много силна скорост.

Още през 30-те години е известно, че 
немците активно са работели над ди-
сковите летателни апарати и са тест-
вали подобни изобретения. Самият 
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Тесла е патентовал летателен апарат 
под името – "Вертоплан". Патентът 
му описвал машина от нов тип – нещо 
средно между вертолет и компактен 
аероплан. За разлика от обичайните 
самолети "вертопланът" бил в със-
тояние да излита и да се приземява 
вертикално, отличавайки се с висока 
маневреност, действащ на принципа 
на съвременен самолет  с вертикално 
излитане. Тесла успява да му прида-
де тези характеристики на собствено 
производство дискови турбини, които 
спомагат новият тип летателен апа-
рат да се отличава с ниско равнище на 
шум и икономичност. Обръща особено 
внимание и на конструкцията на кри-
лото, понеже смята, че този детайл 
може да засили тягата и да подпомог-
не за допълнителна подемна сила. 
Също така подчертава и един много 
важен факт – височината на полета. В 

горните слоеве на атмосферата, които 
са по-малко плътни, летателния апа-
рат може да развие значително по-ви-
сока скорост. В неговия апарат двете 
витла са разположени едно над друго, 
което осигурява както вертикално из-
литане, така и по-голяма свобода при 
маневриране. Тесла създава няколко 
демонстрационни модела на този апа-
рат, но за съжаление не се намерили 
желаещи, които да започнат серийно 
произвоство.  Много от чертите на 
"вертоплана" на Тесла обаче, могат да 
бъдат открити в проектите на герман-
ските летателни дискове. 

     В ред с останалите безжични техноло-
гии, великият учен също така открива 
дистанционното управление и го де-
монстрира през 1898 година на техни-
ческата изложба на Медисън Скуеър 
Гардън. Неговото изобретение, което 
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той нарича „телеавтомат“ се превръ-
ща в огромна сензация. Представлява 
модел на лодка с дистанционно упра-
вление, която е изглеждала като на-
учна фантастика на зрителите. Така-
ва технология навлиза в практиката 
цял половин век по-късно, полагайки 
основите за съвременните мобилни 
телефони, дистанционни управления, 
телевизия, радиоприемници за авто-
мобили, дори робототехника. Тесла 
предрича бъдещето със своето изя-
вление: „Отдавна имам идеята да съз-
дам автомат, който да стане мое ме-
ханичко копие и да реагира като мен, 
макар и по-примитивно, на външни 
дразнители“. Той обаче предвижда 

разрушителната страна на неговото 
изобретение, което в бъдеще може да 
се използва за военно приложение, 
визирайки радиоуправляемо торпе-
до вместо неговата лодка.  В неговите 
виждания, бъдещите войни ще бъдат 
„войните на машините“. 

    Едно полезно изобретение на Тесла, 
което така и не намира широко прило-
жение, е подземното радио. Наречено 
също така „регулируемо“ радио, то се 
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състои от бобина и кондензатор, раз-
положени между антена и заземяване. 
Според Тесла, радиосигнали могат да 
се разпространяват както по въздуха, 
така и под земята, като ниските чес-
тоти, близки до Земните трептения 
са най-ефективния диапазон за ра-
диочестоти. Всъщност, неговото изо-

бретение не използва антена в общо-
приетия смисъл на думата, а по скоро 
„окачваем съд“, който може да бъде 
заровен в земята, избягвайки смуще-
ния и достигайки по-висока скорост 
на разпространение на сигнала. Иде-
ята се осъществява практически от 
инженера Джеймс Харис Роджърс, но 
остава само като технически куриоз, 
и никога не се разпространява в прак-
тиката.
 През 1931 година, по време на 
едно изложение  в град Бъфало, Тесла 
засенчва за момент познатите досега 
двигатели с вътрешно горене, рабо-
тещи с бензин и предлага на внима-
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нието на публиката – електромобил. 
Според него този тип кола се отличава  
с простота и сигурност, не може да се 
взриви за разлика от кола с бензинов 
двигател и двигателят на електромо-
билът работи тихо и не изпуска изго-
рели газове. Изобретателят твърди, 
че това технологично чудо, не се нуж-
дае от акумулатор и може да развива 
до 150 километра в час. Тесла прави 
демонстрация като прикрепя зад шо-
фьорската седалка кутия с дължина 
60, ширина 30 и височина 15 санти-
метра, свързва я с проводници с дви-
гател с въздушно охлаждане, натиска 
педала и автомобилът потегля! Той 
обяснява, че колата получава енергия 
от ефира около нас и сочи две пръчки, 
стърчащи от кутията. Някои съвре-
менни учени, обаче смятат, че той е ус-
пял да използва схема от високочесто-
тен и високоволтов ток, след като я 
настройва в резонанс с трептенията 
на Земята,  които са 7,5 херца и теоре-
тично така би било възможно да е по-
лучил необходимата за движение на 
електромобила енергия. По време на 
изложението обаче, много хора смя-
тат за поредния ефектен трик това 
ново изобретение и гледат скептич-
но на него. Основните ограничения 
обаче на първите електрически коли 
са били свързани с ниската скорост и 
ограниченият капацитет на акумула-
торите.   И до днес тези разработки на 
Тесла остават прекалено скъпи, слож-
ни за изработване и липсват  сигурни 

мрежи за зареждане на  акумулатори-
те.
     Безспорно голяма част от изобре-
тенията на Никола Тесла успяват да 
се превърнат в част от всекидневието 
на всеки съвременен човек. Той успя-

ва да промени лицето на прогреса, да 
даде една нова насока на развитие на 
цивилизацията, въпреки че много от 
изобретенията му така и не са били 
реализирани.   Оттук следва да си за-
даден въпроса – Какъв би бил светът 
днес, ако Тесла бе успял да пресъздаде 
всичките си идеи? Може би щеше да 
живеем в ера на много по-голям тех-
нологически прогрес, на много повече 
възможности! Вероятно хиляди идеи 
са загубени или стоят неразкрити, но 
разглеждайки стотиците патенти на 
Никола Тесла можем да придобием 
бегла престава за великите намере-
ния и идеи за общо благо и свободни 
ресурси. 
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Българските земи в края на 13-ти век 
полунезависимото владение на Дар-
ман и Куделин е на северозапад

Българските боляри с 
кумански произход Дърман и 
Куделин
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Резюме: Сепаратизмът е един от про-
цесите изиграли най-значима роля в 
Българската история и именно той е 
една от основните причини за падане 
на България под турско владичество. 
Но какво всъщност представлява се-
паратизмът и кога възниква той? И 
кой са едни от най-значимите бъл-
гарски сепаратисти? Тази статия 
разглежда появяването на самостоя-
телното владение на северозапад на 
българските боляри с кумански произ-
ход братята Дърман и Куделин, което 
се появява вследствие децентрализа-
цията на Българското царство през 
втората половина на XIII в. и негово-
то значително отслабване във воен-
нополитическо отношение, довело до 
политическо разложение и появата 
на сепаратизъм.

Ключови думи: България, сепарати-
зъм, северозапад.

Възстановеното от Асеневци 
в края на XII в. Второ българ-
ско царство изградило своята 
държавна уредба по модела 

на Комнинова Византия: военно-ад-
министративната организация, да-
нъчно-съдебната система, титулату-
рата и знаците на българският цар, 
дворцовите церемонии. Постепенно 
към 30-те години на XIII в. започват 
прояви на българизация на привне-

сените от Византия елементи. Тази 
промяна намирала най-ярък израз в 
побългаряването на названията на от-
делни длъжности от българския цар-
ски двор. Друг подобен случай взет от 
Византия и впоследствие българизи-
ран е разделянето на държавата на 
отделни административни области – 
„хори”. По време на царуването на Иван 
Асен II (1218-1241) хорите били девет 
и обхващали трите области – Мизия, 
Тракия, Македония. Техните названия 
се срещат в Дубровнишката грамота 
на българския владетел, датирана от 
1230 г. Това са Белградската, Брани-
чевската, Търновската, Карвунската, 
Крънската, Боруйската, Скопската, Де-
волската и Прилепската. Самите хори 
се разделяли на още по-малки едини-
ци – катепаникиони. Царските хрисо-
вули свидетелстват за една поетапна 
тенденция към диференциране на 
службите на местното управление, 
което довело до едно усложняване на 
административната система в българ-
ското царство. Българският владетел 
на теория разполагал с неограниче-
ни права и ръководел цялото адми-
нистративното управление. Въпреки 
това той не успял да възпре проявите 
на политическия сепаратизъм в стра-
ната.[1]

Сепаратизмът от края на XII в. се ха-
рактеризира с появата на полуса-
мостоятелни или самостоятелни вла-
дения на територията на Българското 
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царство. По териториален обхват се-
паратистичните владения са огромни 
земи понякога и цели региони от бъл-
гарката държава – Македония, Родоп-
ската област, Подбалканските земи, 
Черноморската област, част от Добру-
джа и Българският северозапад. Тер-
минът Български северозапад от края 
на XII и началото на XIII в. достига те-
риториите до р. Тиса и Средния Ду-
нав с крепостите Браничево, Белград, 
Срем, Сланкамен и Буда. От средата на 
XIII в. Българският северозапад започ-
ва да се свива в посока изток.[2]

Като първи самостоятелен владетел 
на крепостта Браничево от началото 
на XIII в. може да се спомене името на 
княз Белота, посочен в кореспонден-
цията на папа Инокентий III (1198-
1216) с българите като „princeps”.[3] 
Неговото владение е локализирано в 
крепостта Браничево (дн. Костолац, 
Сърбия).[4] Името на Белота, се спо-
менава в кореспонденцията между 
папа Инокентий III и българският цар 
Калоян (1197-1207) в три от писмата.
[5]

През следващите години България 
загубва Белградската област във 
войната с маджарите от 1247-1252 г. 
По-късно на нейното място се създава 
унгарската област Мачва (Masco), като 
по-късно е присъединена Браничев-
ската област, след военните действия 
между унгарците и българите през 

1257 – 1261 г.[6] От Унгарската гра-
мота на крал Ласло IV (1272-1290) от 
1272 г. се вижда, че областта Брани-
чево в годините 1272-1273 г. е била 
подвластна на Унгарската корона. В 
нея Браничевската област е нарече-
на „Boronch et Kuchou”. В този период 
1272-1273 г. управител на банатът бил 
бан на име Григорий. Обаче скоро след 
това унгарците били изгонени от тази 
област от братята Дърман и Куделин 
(1273-1291).[7] През 1273 г. тяхна ре-
зиденция станала крепостта Ждрело 
(при с. Горнячка клисура, Сърбия). Те 
били кумани по произход и се причис-
лявали към кръга на българското бо-
лярство.[8] Още от самото начало на 
възобновяването на Второто българ-
ско царство, куманите играели важна 
роля в политическият живот на Бъл-
гария. Сведение за тяхната роля дава 
в своята по-късна хроника Бонфини: 
Бесите (т.е. куманите) били старо пле-
ме, което гърците наричали боси: след 
което били изгонени от българите от 
Долна Мизия, мигрирали в Долна и се 
заселили в областта край Сава която 
била наречена Босна от босите. И тази 
област управлявал Стефан (Драгу-
тин), кралят на мизите (т.е. сърбите) 
който по това време се домогвал до 
властта в Илирик и Македония. Въ-
преки някои грешки, Бонфини дава 
информация за сложната обстановка 
след размириците и разселването на 
куманите между българи, сърби и ма-
джари през 1280 г.[9]
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Стенопис  на цар Драгутин, покрови-
тел на  Църква Св. Ахил,  в Ариле, Сър-
бия, 1296 г. Цар Драгутин е изобр

Основна информация за Дърман и 
Куделин черпим от сръбския архи-
епископ Данило (1324-1337), от не-
говия сборник „Жития на сръбските 
крале и архиепископи“ (т. н. Сборник 
на Данило, известен и като Царстве-
ник). Сръбският архиепископ Данило 

в своето житие за Стефан Милутин 
казва: „минало много време, след като 
отново прие властта в Сремската земя 
благочестивият крал Стефан, а в Бра-
ничевската област, в място, наречено 
Ждрело, се укрепили двама самов-
ластни велможи и не се бояли те от на-
силие, братя от една майка – Дърман и 
Куделин. Хвалили се те със силата си 
и не давали никому властта в своите 
владения...”.[10]

Сблъсъците на двамата братя – Дър-
ман и Куделин в Браничевската об-
ласт със сърби и унгарци от 80-те и 
началото на 90-те години на XIII в. 
показват, че техните действия са на-
сочени срещу унгарската власт в Бра-
ничевското банство и в Мачва и че 
тяхната задача била да възпира ун-
гарската и сръбската експанзия към 
вътрешността на България. В периода 
1273-1278г. двамата братя успели да 
затвърдят позициите си в обособе-
ното от тях самостоятелно владение, 
тъй като в този период Унгария била 
заета да воюва срещу Чехия, а отделно 
имала и вътрешни размирици. Борба-
та за отстояване на независимостта 
на тяхното княжество срещу Унгария 
се състояла в периода 1282-1284 г. От 
текста на грамотата на крал Ласло IV, 
датирана от 8 януари 1285 г., става 
ясно, че лично кралят се отправил „ 
при Дърмана на разговор с надежда за 
мир”; по същото време главният герой 
от грамотата магистър Георги, „довел 
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един от другарите на Дърмана пле-
нен. Свръх това, когато ние изпрати-
хме нашата вярна трансилванска пе-
хота заедно с нашите кумани против 
Дърман и българите, като поставихме 
за началник на тая войска магистър 
Георги, той извършил в това място 
благодарни дела на привързаност и 
достойни за честта на кралското ве-
личие”. През 1284 г. унгарския крал 
предал владението Мачва на своя 
зет – Стефан Драгутин (1276 - 1282), 
най вероятно  с целта е била той да се 
справи с братята Куделин и Дърман. 
Но Стефан Драгутин претърпял раз-
гром от братята през 1290 г. Във вой-
ската на куманските князе вероятно 
имало и татарски отряди, което по-
казвало, че те не могли да разчитат на 
помощ от страна на Търновският цар. 
След разгрома на Стефан Драгутин 
той в своя защита привлякъл и брат 
си – Стефан Урош II Милутин (1282 
-1321). Князете Дърман и Куделин не 
успели да се преборят с обединените 
сили на двамата братя Неманичи и 
към 1291 г.[11] Браничевската област 
минала във владенията на унгарското 
васално банство Мачва, като станала 
владение на Драгутин. По този начин 
той изместил границите на своите 
владение на изток – до Железни вра-
та и до вододела между реките Мора-
ва и Тимок. Свидетелство за това дава 
сръбският архиепископ Данило: „Този 
май господин крал Урош (Милутин), 
след като превзе цялата тяхна (на 

Дърман и Куделин) държава и имане, 
даде ги на възлюбения си брат крал 
Стефан (Драгутин).[12] Претърпели-
те поражение братя – Дърман и Куде-
лин избягали отвъд Дунав и потърси-
ли спасение при татарския хан Ногай. 
Браничевската област била присъеди-
нена към владенията на Стефан Дра-
гутин.[13]

Църква Богородица Одигитрия, кти-
торски портрет на архиепископ Дани-
ло II с п

Браничевските князе Дърман и Куде-
лин били последните представители 
на българската власт в този район. 
Така областта от сепаративно владе-
ние в българските земи била откъсна-
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та изцяло от територията на българ-
ското царство. Загубата на територии 
се дължала преди всичко на политиче-
ската криза на българската държава, 
която се задълбочавала в последните 
години на XIII в. През XIV в. ролята на 
сепаратистите в българските земи се 
увеличила. Двама от тях успели да ста-
нат царе на България. Това били Сми-
лец (1292-1298) и Михаил Шишман 
(1323-1330).
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Автор: Симеон Андонов Симеонов

Резюме:
Повечето анализатори разглеждат 
дипломацията и капитализма като 
два различни феномена без особени 
взаимовръзки помежду им. Дефини-
райки капитализма като световно 
разделение на труда, тази статия раз-
глежда еволюцията на модерната ди-
пломация и формацията на глобалния 
капитализъм като тясно свързани ис-
торически процеси. От една страна, 
дипломатически практики тласкат ев-
ропейската експанзия отвъд „стария 
континент“, установяват благоприят-
ни условия за развитието на европей-
ското предприемачество и улесняват 

разпространението на научно-техни-
чески открития между европейските 
държави. От друга страна, нараства-
щото разделение на труда в европей-
ските държави оказва своето влияние 
и в дипломатическите корпуси, посте-
пенно налагайки специализирането 
на дипломатически, консулски и тър-
говски функции и по този начин обо-
собявайки сферата на икономически-
те отношения като различна от тази 
на международните отношения. Мо-
дернизирана в хода на повсеместно-
то разделение на труда, европейската 
дипломатическа инфраструктура се 
явява основен катализатор за ускоре-
ното икономическо развитие и възхо-
да на западноевропейските общества 

Дипломация в условията на 
капитализъм
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в условията на Индустриалната рево-
люция и развития капитализъм.
Кодови думи:
Капитализъм, дипломация, колониза-
ция, глобализация, Индустриална ре-
волюция

Когато чуят думата „капита-
лизъм“, повечето от нас не-
забавно я асоциират с Карл 
Маркс и неговата теория за 

класовата борба; с Индустриалната 
революция или пък с възхода на ко-
мунизма в Руската империя; с про-
тивопоставянето на блоковете през 
Студената война, а защо не и със света 
днес, свят на „късния капитализъм“ в 
най-новата му одежда, неолиберали-
зма? Едва ли някой от нас би свързал 
капитализма с дипломацията. Каква е 
първата ви реакция, ако ви помоля да 
помислите за „дипломацията в капи-
тализма“? Най-вероятно бихте си по-
мислили, че ви питам за дипломаци-
ята на капиталистическите държави 
през Студената война. Или може би за 
глобалната дипломация днес. 
Позволете ми да направя едно уточне-
ние: За мен това би била твърде тясна 
тема. Затова искам с вас да помислим 
за „дългата“ история на капитализма, 
да отидем обратно в ранната модерна 
епоха, където започва формирането 
на капитализма, и заедно да се разхо-
дим до днешното време. В тази наша 
историческа разходка от ранния към 
късния капитализъм, въпросът, кой-

то ни интересува, е: Каква е ролята на 
дипломацията във възхода и въобще 
историческия път на капитализма? 
Дипломатите просто статисти ли са в 
глобалния възход на капиталистиче-
ския строй, или са ключови играчи в 
него? Какво значат различните клю-
чови епизоди в историята на капита-
лизма – основаването на банковото 
дело в Италия през 14-ти век, експан-
зията на европейските империи в 
Америка, Африка, и Азия между 16-ти 
и 20-ти век, основаването на борси 
през 17-ти век и т.н. – в развитието на 
дипломатическата практика? Както 
се надявам нашата дипломатическа 
екскурзия в историята на капитали-
зма да ни покаже, дипломатите и ди-
пломатическите и консулски корпуси 
играят основна роля в установяване-
то на капитализма като световна по-
литическа икономика.
Преди да започнем екскурзията си, 
нека да повдигнем въпроса за това 
как точно е редно да дефинираме ка-
питализма. По темата са изписани хи-
ляди научни трудове, някои от които 
(например класическата дефиниция 
по Маркс, която е силно фокусирана 
върху индустриалните фабрики) ще 
ни дадат само ограничена аналитична 
полза. За целите на нашия поход, ние 
ще използваме предимно тази шко-
ла, която ни дава най-широко поле 
за осмислянето на ролята на дипло-
мата във възхода на капитализма, а 
именно идеята за капитализма като 
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свят-система, дефинирана от Имануел 
Уолърстийн. Най-общо казано, Уолър-
стийн дефинира капитализма като 
световно разделение на труда. Това 
разделение започва с европейската 
глобална експанзия в 15-ти век, с ев-
ропейски експедиции по бреговете на 
Африка и с колонизацията на Америка 
в следващия век. Източна Европа иг-
рае ключова роля в това разбиране за 
капитализма като свят-система, тъй 
като именно Руската империя и Пол-
ско-Литовското княжество се оказват 
ключови износители на излишъци от 
евтин дървен материал и жито, които 
предоставят на Холандия и Англия (на 
чиито борси се търгуват тези стоки) 
възможността да изхранват нараства-
щите си населения, да им предоставят 
жилища и отопление, както и възмож-
ността да решават демографските си 
проблеми чрез презокеански заселва-
ния.
Несъмнено, ако използваме обширна-
та дефиниция на Уолърстийн, ние би-
хме се запитали къде е мястото на ди-
пломатите в това световно разделение 
на труда. И наистина, дипломатите са 
ключови в този процес, тъй като те са 
свръзките между иначе далечните ге-
ографски области, върху които се раз-
вива капитализмът. Фокусът ни върху 
тях всъщност може да помогне да пре-
осмилим как точно разделението на 
труда се превръща от един изначално 
локален процес, който обхваща селя-
ните на разпокъсани феоди свързани 

с отделни благородници, в истински 
глобален феномен. 
Уолърстийн не отделя особено внима-
ние на дипломатите в общия си модел 
за развитието на капитализма като 
свят-система. Според него, глобализа-
цията на труда е естествено следствие 
от неравенства между, най-общо каза-
но, западноевропейските общества и 
всички останали. Чрез покоряването 
на нови земи, европейците налагат 
колониални зависимости и започват 
да извличат излишъка от ресурси, ге-
нериран от тези зависими режими. 
Насилието, оказано от европейците 
върху коренното население на Аме-
риките, западноафриканските брего-
ве и Югоизточна Азия, е в основата 
на установяването на този глобален 
свят-система. Периферните и полу-пе-
риферни райони „участват“ в капита-
лизма само защото са принудени да го 
направят, тъй като правилата за тях-
ното участие се пишат другаде и се ус-
тановяват по закона на меча. 
Един поглед върху дипломатическата 
история на Европа ни показва, че мо-
делът на Уолърстийн е твърде опро-
стен и не отговаря на историческата 
реалност. Оказва се, че както Марко 
Поло, така и първите английски и хо-
ландски срещи с Русия и Полско-Ли-
товското княжество (откъдето идват 
основна част от ресурсите за експан-
зията на Холандия и Англия) преми-
нават не под знака на западноевро-
пейско надмощие, а напротив, под 
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формата на дипломацията. В голяма 
част от тези случаи, именно изкусната 
европейска дипломация дава предим-
ството на определени сили в обмена 
им с други. Чрез договори с местни 
лидери, тези европейски дипломати 
успяват да издействат икономически 
привилегии за себе си и за търговци-
те, които водят след себе си. Това не е 
заселническата колонизация, за която 
става дума в случая с Америка, а коло-
низация по метода на основаването 
на малки западно-европейски анкла-
ви на места като Москва, Краков, Сеу-
та, Диу, Кейптаун и Молуките. Тези ев-

ропейски дипломатическо-търговски 
анклави предоставят достъпа на за-
падноевропейски елити до така цен-
ните и скъпи южноазиатски подправ-
ки, ориенталски продукти, китайска 
коприна и най-ценния „ресурс“, афри-
кански роби.

Европейската дипломация играе ог-
ромна роля и в Америките. Несъмне-
но, колонизацията на Америка е про-
цес, който е трудно да бъде определен 
като дипломатически; в основата си 
това е военно начинание, което уста-
новява европейски колонии на цена-
та на милиони жертви от коренното 
население на континента. Но дори в 
Испанската империя, която провежда 
практически геноцид над местното 
население, пословичното перо често 
пъти съпътства меча. Така например, 
условията на принудителен труд, кои-
то установяват испанците в Амери-
ка (т.нар. режим на „енкомиенда“), по 
съществото си не са нов „капиталис-
тически“ режим на работа (както ги 
възприема Уолърстийн), а всъщност 
продължение на една феодална прак-
тика, която е широко разпространена 
на Иберийския полуостров. И разпрос-
транението на „енкомиендата“ в Аме-
риките е не само военен, но и дипло-
матически процес.
Как е възможно тази практика на при-
нудителен труд, по Уолърстийн пред-
шественик на други форми на капита-
листически труд, да се разпространи и 

(Фигура 1: Ханс Холбайн Млади, „Послани-
ците“, 1533, Национална галерия, Лондон. 
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/The_
Ambassadors_(Holbein)#/media/File:Hans_
Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-_
Google_Art_Project.jpg.)
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установи в Америките? От решаващо 
значение за отговора на този въпрос 
е да разберем историята не на само-
то завоевание на Америка, а какво се 
случва с поколенията испански засел-
ници след периода на завоеванията 
през 16-ти век. Тези потомци на кон-
кистадорите са изправени пред про-
блема как една малка група от тях ще 

успеят да владеят огромните маси от 
коренно население. Въпреки болести-
те и насилието, испанците никога не 
успяват да добият числено преиму-
щество над коренното население и 
дори до ранния 19-ти век, края на тях-
ната империя на континента, водят 
войни срещу непокорни индиански 
племена от Аржентина до Калифор-
ния. Единственият начин, по който 
испанците успяват да задържат власт-
та си в Америка, е именно дипломаци-
ята, чрез която те успяват да накарат 
местни индиански вождове да спазват 
правилата на „енкомиендата“. Чрез 
подаръци и титли дарени на местни-
те индиански вождове испанците ус-
пяват да спечелят местни съюзници, 
които да извличат в тяхна полза да-
нъци и налози от местното население.

Подобен модел на доминация чрез 
комбинация от дипломация и наси-
лие не е наличен само в Испания; той 
е налице и в Османската империя, и 
във владенията на английската из-
точноиндийска компания в Индия, 
и в европейските анклави в Западна 
Африка. Може би ще е трудно за нас 
да дефинираме тези взаимодейст-
вия като „дипломатически“, тъй като 
болшинството от тях не касаят офи-
циални дипломати акредитирани от 
европейски столици. Но това значи 
да бъдем твърде големи формалисти 
и да проектираме назад във времето 
евроцентристките си виждания от-

(Фигура 2: Петиция на Дон Франсиско Гар-
сия Ати, касике (вожд) на Сан Мигел, Кито, 
да онаследи енкомиендата на Дон Кристо-
бал Нунез де Бония, 1633. Източник:  http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/415389?nm.)
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носно това, какво всъщност е дипло-
мацията. От перспективата на 16-ти 
век, обаче, подобен формализъм или 
евроцентризъм биха изглеждали не-
разбираеми. Титлите на английски-
те пратеници в Москва, например, са 
били същите както тези на послани-
ците в Танжер или Триполи, а самите 
пратеници често са променяли титли-
те си, за да извличат по-голям прес-
тиж сред местните владетели. От своя 
страна местните владетели са гледа-
ли на тези чуждестранни пратеници 
като на важна част от техния двор и 
често са им гарантирали икономиче-
ски привилегии не защото са прегова-
ряли от позицията на слабия, а защото 
са искали да увеличат собствените си 
престиж и богатство. Така че, с оглед 
на тази гъвкавост на дипломатиче-
ските титли и на липсата на европей-
ски консенсус относно какво точно 
представлява дипломацията, може и 
дори следва да разглеждаме тези от-
въд-европейски практики като също 
толкова дипломатически, колкото и 
по-познатите обмени между послани-
ци в европейските столици.
Всичко това започва да се проме-
ня към средата на 17-ти век, както в 
следствие на нуждата от реорганизи-
ране на Свещената Римска империя 
във Вестфалския мир, така и в след-
ствие на по-дълги исторически про-
цеси, които постепенно водят до сис-
тематизация на дипломатическите 
практики. Всъщност може да разглеж-

даме промяната в европейската ди-
пломатическата йерархия, която про-
тича в 17-ти и 18-ти век, до известна 
степен  като продукт на глобалното 
разделение на труда, което се наблю-
дава навсякъде по света. В основните 
дипломатически трудове, в първите 
трактати върху международното пра-
во и в договорите между европейски 
и други държави наблюдаваме посте-
пенна йерархизация на дипломати-
ческите рангове спрямо труда, който 
извършва всеки от тях. Функции и 
служби, които до този момент са не-
ясно дефинирани и взаимно замени-
ми, се обособяват като самостоятелни 
сфери на действие. Консулите заемат 
сферата на икономическите отноше-
ния, а дипломатите – тази на между-
народните отношения. Консулите са 
предимно търговски лица, които не 
могат да подписват международни 
договори от името на суверена. Ви-
цеконсули и търговски агенти заемат 
най-ниското стъпало, като повечето 
дипломатически трактати не им да-
ват никаква публична функция, а ги 
разглеждат като частни лица.
Както виждаме, капитализмът не само 
съпътства разделението на труда 
между дипломатическите агенти, но 
и обособява по-голямата част от тях 
(консулите, вице-консулите и търгов-
ските агенти) като смесица от частни 
и публични лица, директно отговор-
ни за функционирането на пазарни 
отношения. Международните и тър-
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говски отношения, които до 17-ти век 
са неразривно свързани едни с други, 
придобиват обособени функции, кои-
то непрекъснато се усложняват и про-
фесионализират. Разпространението 
на консулати и търговски агенции по 
цялото протежение на Европа и Близ-
кия Изток, а в началото на 19-ти век и 

в Америките, Африка, Индия и Китай, 
е ключов момент в глобализирането 
на икономическите отношения меж-
ду региони, които до появата на тези 
агенции не са били тясно интегрира-
ни нито по отношение на труда, нито 
по отношение на капитала.
Така че, глобализацията на икономи-

(Фигура 3: Герард Терборх, „Ратификацията на Мюнстерския мирен дого-
вор“, 1648, Държавен музей, Амстердам. Източник: https://en.wikipedia.org/
wiki/Peace_of_Westphalia#/media/File:Westfaelischer_Friede_in_Muenster_(Gerard_
Terborch_1648).jpg.)
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ческите отношения и еволюцията на 
дипломатическите рангове са не само 
паралелни, а дълбоко взаимносвърза-
ни и взаимнозависими един от друг 
процеси. Разбира се, тази глобализа-
ция е всъщност дълбоко проблема-
тичен процес, тъй като в исторически 
план тя представлява едно ускорено 
и усилено „европеизиране“ на меж-
дународно-правови отношения и не-
равното им прилагане – най-често под 
формата на колониална зависимост – 
върху останалата част на света. Така 
например, повечето договори, регу-
лиращи дипломатически отношения 
между европейски държави, включ-
ват няколко основни принципа, които 
липсват в техните отношения отвъд 
континента. Един от тези принципи е 
дипломатическата реципрочност (ди-
пломатите и консулите на европей-
ските държави имат еднакви правомо-
щия на териториите на договарящите 
се страни), други подобни принципи 
са този на суверенитетът (само су-
веренът има правото да акредитира 
дипломатически пратеници), на тър-
говската реципрочност (данъкът внос 
за продуктите на двете държави е ед-
накъв) и на най-облагодетелстваната 
нация (всяка от договарящите страни 
гарантира на другата, че ще третира 
поданиците й, както третира тези на 
най-облагодетелстваната от нея на-
ция). 
Докато тези принципи се превръщат 
в аксиоматични в дипломатическите 

среди в Европа, много от тях отсъст-
ват в европейските отношения със Се-
верна Африка, Близкия Изток, Азия и 
Америка. Тук следва да отбележим, че 
в самата Европа тези принципи не ви-
наги са спазени. Така например, Френс-
ката република печели нереципрочни 
привилегии за търговската си флота 
и консулите си в Испания, а Англия 
успява да издейства от Португалия 
едностранното право да експлоатира 
нейни фабрики на португалска тери-
тория извън местна юрисдикция. Но 
тези отклонения от общите принципи 
са още по-илюстративни именно за-
ради това: те показват доколко добре 
е конструирана цялата система, тъй 
като дори северно-американските ди-
пломати виждат в тези нереципрочни 
европейски договори притеснително 
отклонение от общоприети норми, 
което наподобява колониално отно-
шение между европейски сили – нещо 
неприсъщо на модерния дипломати-
чески свят.
С оглед на този добре конструиран ев-
ропейски дипломатически свят в 18-
ти и 19-ти век, т.е. в разгара на капи-
тализма, си струва да вкараме нашите 
открития в диалог не само с Уолър-
стийновия модел за капиталистическо 
развитие като глобално разделение 
на труда, но и с идеята на Дъглас Норт 
и Робърт Томас за „институционал-
на революция“, както и с теорията на 
Кенет Померанц за „Великия разлом“. 
Най-общо казано, първата от тези 
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идеи изхожда от това, че европейски-
ят капитализъм е продукт на институ-
циите, които европейците започват да 
създават още през Средновековието 
(италиански банки, холандски и ан-
глийски акционни дружества, англий-
ското движение за „заграждане“ на 
частна собственост, английската за-
щита на патентна собственост и т.н.). 
Имайки предвид казаното дотук, те-
орията на Норт и Томас, която бази-
ра на сравнителен анализ между ев-
ропейските държави, е непълна, тъй 
като не взима под внимание отноше-
нията на европейските държави една 
с друга и с останалия свят. Институ-
ционализирането на дипломатически 
отношения – което по-горе разгледа-
хме като предусловие за глобалния 
капитализъм – е дълъг процес, в рам-
ките на който европейски държави 
постепенно започват да ограничават 
институциите, които създават, така 
че те да работят по начин, който при-
вилегирова само европейците. Норт и 
Томас изхождат от конкурентни евро-
пейски държави, които създават ин-
ституции на държавно ниво, които от 
своя страна дават предимства на от-
делните държави спрямо останалите. 
Но дипломатическата перспектива ни 
показва колко непълен е този модел. В 
крайна сметка това, което правят ев-
ропейските дипломати, е да създават 
институции на европейско ниво, кои-
то дават на европейски предприемачи 
гаранции за равнопоставеност извън 

техните страни, както и гаранции за 
привилегированост извън Европа.
Това ни води и до втората теза за 
„Великия разлом“, която, за разлика 
от Норт и Томас, разглежда появата 
на капитализма в отвъд-европейски 
план. В едноименната си книга на 
тази тема, Кенет Померанц постули-
ра, че европейското надмощие над ос-
таналата част на света идва в късния 
18-ти век благодарение на Индустри-
алната революция, която предоставя 
огромен излишък от ресурси и гори-
ва за европейските общества, които 
от своя страна тласкат европейските 
държави към постоянен икономиче-
ски ръст и надмощие над останалата 
част на света. Всъщност, дори да се 
съгласим с Померанц, че „Великият 
разлом“ настъпва с Индустриалната 
революция и че той е продукт на слу-
чайни технологични открития, следва 
да се запитаме дали Индустриалната 
революция би имала същия ход и зна-
чение, ако би се случила извън Евро-
па, например в общество, което не е 
създало институциите, подходящи за 
развитието на индустриален капита-
лизъм. Но историята на европейската 
дипломация нагледно показва, че ди-
пломатическите институции, създа-
дени в Европа преди откриването на 
парната машина, вече са обособили 
европейски гаранции за предприема-
чи, установили са равноправни отно-
шения между европейските държави 
и са дефинирали стратегии за евро-
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пейска доминация над останалите 
глобални конкуренти.
Голяма част от историята на Индус-
триалната революция е не самото от-
криване на нови машини, ами защи-
тата на тяхното интелектуално право, 
превръщането на техните откривате-
ли в предприемачи и, не на последно 
място, свободното разпространение 
на тези открития извън държавните 
граници. Без дипломатическата ин-
фраструктура, създадена на базата на 
разделение на труда, която с готов-
ност абсорбира тези технологични от-
крития, историята на Индустриалната 
революция, люпилнята на модерния 
капитализъм, би протекла по съвсем 
различен начин. Модерните диплома-
ти и консули преговарят параметрите 
на тези в истинския смисъл на дума-
та европейски открития, разделяйки 
света на международните отношения 
от този на търговията, и предоставяй-
ки на своите и чужди европейски тър-
говци конкурентни условия за обмя-
ната на техните идеи, изобретения и 
патенти. Така че, независимо към коя 
дефиниционна школа принадлежим, 
може да заключим, че дългата дипло-
матическа революция, която протича 
в Европа след Вестфалския мир, под-
готвя и прави възможен възхода на 
глобалния капитализъм.
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Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на 
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до 
широката общественост и да увеличим осведомеността 
за научните и иновационни дейннаучната дейност 
върху ежедневието на хората, което от своя страна да 
привлече младите хора към научна кариера”
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За проекта УНИТе

Цели
Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране 
на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в 
партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните 
и комуникационните технологии в интерес на обществото.

В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден 
действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен 
и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на 
изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания 
в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип 
разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).
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Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
Технически университет София;
Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас;
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
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