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ЗМИЕНОСЕЦ  - познато
съзвездие от древността. 
Изобразява мъж, държащ
ЗМИЯ, обвита около 
тялото му.
Ophiuchus - латинското
име. Преди е ползвано
името Serpentarius.

Знак -



Древногръцката митология свързва Змиеносеца с името на
Асклепий, бога-лечител, син на Аполон и нимфата Коронида.
След като убил жена си за измяната ѝ, Аполон предал
младенеца Асклепий за възпитаване на мъдрия кентавър
Хирон. След като пораснал и се обучил на лечителското
изкуство, на Асклепий му дошла дръзката мисъл да
възкресява мъртвите, за което разгневения Зевс го поразил
с мълния и го поместил на небето.



Видимият годишен път на Слънцето по еклиптиката преминава през 13 от 
всичките 88 известни съзвездия. Това са съзвездията: Риби, Овен, Телец, 
Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Змиеносец, Стрелец, Козирог и 
Водолей. Дванадесет от тях са наречени зодиакални. Тринадесетото съзвездие, 
което липсва сред зодиакалните съзвездия на тропическия зодиак (който е и 
основният ползван в Западния свят от астролозите), е Змиеносец. Видимият
път на Слънцето през него има продължителност 18,4 дни (30 ноември – 17 
декември). 

Зодиакалните знаци, въпреки че ползват познатите имена от астрономичес-
ките съзвездия, реално не отговарят на движението на Слънцето през тях, а 
следват годишните сезони и движението на Слънцето спрямо земния хоризонт, 
почвайки от пролетното равноденствие в северното полъкълбо. При 
създаването на сегашния зодиакален кръг от Птолемей, еклиптиката е 
разделена на 12 равни части, всяка от по 30 градуса и това дава началото на 
така наречения тропически зодиак. 



 Змиеносец най-добре се вижда през нощите на 
юли и август над южната страна на хоризонта
(на ширини между +80° и −80°).

 В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят 
с просто око около 100 звезди, но само 13 от тях
са по-ярки. 

 Най-ярките звезди са само две, от 2m. Те заедно
с още шест звезди от трета зв. вел. образуват
характерната геометрична фигура на 
съзвездието Змиеносец — разтегнат
многоъгълник.

 Заема площ от 948 кв. градуса и се нарежда на 
 11-то място сред познатите 88 съзвездия.



 Характерната фигура на човек с разпе-
рени ръце (разтегнат многоъгълник) е 
заобиколена от двете страни от 
съзвездието Змия.

 Съзвездието Змиеносец е разположено
под Херкулес, в съседство с Млечния път.

 С двата си крака Змиеносецът е стъпил
върху Скорпиона. Главата пък на самата
змия се намира между съзвездията
Херкулес и Воловар.

 На звездните карти Змиеносец се намира
срещуположно на  Орион.





 Рас Алхаг (Алфа Змиеносец) – в превод от арабски
означава «главата на ловеца на змия» . Тя е двойна звезда, 
с видима величина 2.07  и  отдалеченост 48.6 св. г.  Нейният
орбитален период е 8.62 г.

 Главното тяло – бял гигант (A5 III) с маса, която е 2.4 пъти
по –вече от масата на нашето Слънце, превъзхожда го по 
яркост 25 пъти и има сорост на въртене - 240 км/с . В 
следствие на бързото въртене формата й се видоизменя с 
издуване по екватора и леко сплескване към полюсите. 
Сравнението с еволюционните модели на въртяща се 
звезда показва, че α Oph е в по-късната си половина на 
еволюцията от главната последователност.

 Спътникът й – оранжево  джудже (K5-7 V) от главната
последователност.  Има маса, приблизително 0,85 от 
масата на Слънцето.



 Ета Змиеносец –име: Сабик.  Синьо-бяла двойна звезда, с обща видима  
величина 2.43. Тя е втора  по яркост в съзвездието, отдалечена на  88 св. години. 

 Състои се от две бели джуджета от главната последователност (A1 V и A3 V). 
Първичната звезда е само малко по-голяма и по-гореща от нейната спътница. 
Поотделно всяка звезда е доста незабележима звезда, но като двойка те са
необичайни. Всяка звезда орбитира около общ център в тясна и силно
елиптична орбита.

 Дзета Змиеносец – Третата най-ярката звезда в съзвездието, с визуална
величина 2,57. Има маса, повече от 19  пъти по -голяма от масата на Слънцето и 
осем негови радиуса. Намира се на  разстояние 366 св. години. 

 Тя е синя звезда от главната последователност,  клас O9.5 V . Върти се много  
бързо (400 км/с), и може да е близо до скоростта, с която би започнала да се 
разпада. Това е променлива звезда. 

 Възрастта й е 3 миллиона години - приблизително половината от началната
фаза на своята звездна еволюция и в рамките на следващите няколко милиона
години ще се разшири в червена свръхгигантска звезда, по-широка от орбитата
на Юпитер, преди да приключи живота си в експлозия на свръхнова , оставяйки
след себе си неутронна звезда или пулсар . 

 От Земята значителна част от светлината от тази звезда  се абсорбира от 
междузвезден прах, особено в синия край на спектъра.



 Звездите делта и епсилон съставляват лявата ръка, която държи
главата на змията. δ Ophiuchi образува с ɛ Ophiuchi оптичен
двойник.

 Делта Змиеносец – червен гигант (M0.5 III) с видима величина
2.75 (четвърта по яркост), на разстояние 170 св години.
Звездата е претърпяла разширяване на външната си обвивка
след изчерпване на водорода в сърцевината си. Изобилието от
други елементи освен водород и хелий е повече от двойно по-
голямо от фотосферата на Слънцето. Тя показва известна
променливост – това се дължи на асиметрично разпределение
на прахови зърна в обвивката, изхвърлена от нея, или наличието
на фотометрични горещи точки.

 Епсилон Змиеносец – червен гигант с видима величина
2.43(втора по яркост в съзвездието), на разстояние 88 св.г.
Почти двойно превишава масата на Слънцето и 59 пъти размера
му. Има звездна класификация на G9.5 IIIb. Това е гигантска
звезда, която е изчерпала водорода и еволюира. Съдейки по
състава й, астрономите считат, че звездата принадлежи на по-
старо население от нашата Галактика.



 Ню Змиеносец (име Sinistra, т.е.  «лява ръка», 
която държи опашката на змията) видима 
величина - 3.3  и клас G9 IIIa. Масата й е 2.7пъти 
по-вече от масата на Слънцето, светимостта й -110 
пъти по-вече, а радиус й -15пъти по голям от 
радиуса на Слънцето.

 Звездата има спътник – кафяво джудже. 

 Летящата звезда - Звездата на Барнард, е хладно червено джудже на
около 6 светлинни години от Земята, в съзвездието Змиеносец. Тя е
четвъртата най-близка звезда до нас. Масата й е около 14% от тази на
Слънцето и 150 пъти по-голяма от масата на Юпитер. Излъчва 2500
пъти по-малко от нашето Слънце - видима величина 9,5. Не се вижда с
просто око.

 Звездата носи името на американския астроном Едуард Емерсън
Барнард. Той не е първооткривателят на звездата, но през 1916 г.
измерва собственото ѝ движение на стойност 10,3 дъгови секунди за
година спрямо Слънцето, което е най-голямото познато собствено
движение за коя да е звезда.

 През ноември 2018 г. е намерен планетарен спътник около звездата на
Барнард, който е по-голям от Земята по маса поне 3,2 пъти и орбита от
0,4 св. години.



 RS Ophiuchi (RS Oph) е система от бяла звезда - джудже и червен гигант. Разположена е
на около 5000 светлинни години в съзвездието Ophiuchus. Бялото джудже орбитира
близо до червения гигант.

 Там се случват повтарящи се «изригвания». На около 20 години (няма строга
периодичност) на повърхността на бялото джудже се натрупва достатъчно материал
от червения гигант, за да произведе термоядрен взрив.

 В тихата си фаза системата има видима величина около 12,5. Наблюдавани са
изригвания през 1898, 1933, 1958, 1967, 1985 и 2006 г. и достига средно около 5
магнитуда. Други две изригвания през 1907 и 1945 г. са изведени от архивните данни.
Повтарящата се нова се произвежда .

Радиопрофил на 
звездата 5 дни       
след избухването.



 Червено джудже от клас М, известна  също
като HIP 80824 и V2306 Ophiuchi,  на растояние
13.8 св. г. от Земята.

 През декември 2015 г. екип от астрономи от 
Университета на Нов Южен Уелс обяви
откриването на три планети в орбита на Вълк
1061. Планетите бяха открити чрез анализ 
на 10-годишни наблюдения на системата
Wolf 1061 от спектрографа HARPS в 
обсерваторията Ла Сила в Чили. 

 И трите планети имат достатъчно ниска маса. 
Вероятно е да са скалисти планети, подобни на 
вътрешните планети на Слънчевата система, 
въпреки че действителните им размери и 
плътност в момента не са известни.



 Супернова 1604, по-известна като «звездата на Кеплер» или 
Свръхновата на Кеплер. Тя е наблюдавана от немския астроном 
Йоханес Кеплер в Италия през 1604 г., а Галилей по-късно
започва да оспорва, като твърди, че небето е непроменено. 
Нейната поява се случва, когато споменът за свръхновата, 
наблюдавана от Тихо Брахе в Касиопея (SN 1572), е още
актуален. 

 SN 1604  остава най-новата наблюдавана с „невъоръжено око“ 
свръхнова звезда от нашата галактика. Отстоянието до нея е 20 
хиляди светлинни години, което съответно е и изтеклото време, 
за да достигне блясъкът ѝ до Земята. Оттогава в Млечния път не 
са наблюдавани по-нататъшни свръхнови.

 Звездата на Кеплер е била видима през деня повече от три 
седмици. Записи от наблюдението й има в европейски, китайски, 
корейски и арабски източници. В своя максимум е имала видима 
звездна величина -2.5.

 Остатъкът от свръхнови все още е обект на интерес в 
астрономическите изследвания. 

Цветно изображение на 
остатъчната мъглявина от 
свръхнова от SN 1604 
(космически телескоп CXO / 
HST / Spitzer)



 IC4665 е отворен клъстер, на по-малко от един
градус североизточно от звездата β Ophiuchi.

 При ясно небе, дори с просто око, той се вижда
като много слабо мъгливо място. Близо е и
звездата на Бърнард.

 IC4665 има много млада възраст, оценена на
около 35 милиона години. Купът съдържа над
петдесет и седем звезди. Има магнитуд 4,7 и е
отдалачен на 1 100 св.г. Най-ярката звезда е синя
от клас B4V.

 Сред компонентите с голяма маса 19 са двойни
спектроскопични. Интензивните приливни сили
между двата компонента на тази звездна
система биха обяснили относително ниската
скорост на въртене на звездите в клъстера.



М9 е един от най-близките кълбовидни звездни купове до центъра на 
Млечения път. Намира се на разстояние 5500 светлинни години и на 25800 св.г. 
от Земята.



 М10 е кълбовиден звезден куп в съзвездието Змиеносец. Разстоянието до М10 e 
изчислено на около 14 300 светлинни години. Открит е от френския астроном 
Шарл Месие през 1764 г. 

 Този звезден куп се отдалечава от нас със скорост 69 км/секунда. 



 М12 е кълбовиден звезден куп в съзвездието Змиеносец. Има ширина от около 76 
светлинни години и съдържа 13 променливи звезди. 

 Разстоянието до М12 e изчислено на около 16 000 светлинни години. 

 М12 лесно се открива, тъй като е на 2 градуса северно и на 8,5 градуса източно от 
Делта звездата на съзвездието Змиеносец.

В съзвездието  могат да се видят още:
 М14, М19, М62 и М107 – сферични 

звездни купове
 NGC 6633 – разсеян звезден куп
 NGC 6572 - планетална мъглявина



 Кръгла и с форма на планета, мъглявината МАЛЪК 
ПРИЗРАК също е сравнително слаба. 

 Планетарните мъглявини се създават в края на 
живота на звезда, подобна на Слънцето, докато
външните му слоеве се разширяват в 
пространството, а сърцевината на звездата се 
свива, за да се превърне в бяло джудже. 

 Трансформираната бяла звезда-джудже, видяна в 
близост до центъра, излъчва силно на 
ултравиолетови дължини на вълната и захранва
сиянието на разширяващата се мъглявина. 

 Основната структура на мъглявината е около 
светлинна година, а сиянието от йонизирани
кислород, водород и азотни атоми са оцветени
съответно в синьо, зелено и червено.



Едуард Бърнард съставя каталог на 182 тъмни
мъглявини в Млечния път. Доказва, че те
представляват облаци от материя, които
поглъщат светлината.
Мъглявината Бърнард 68 в Змиеносец се
намира на разстояние около 400 светлинни
години. Масата ѝ е около два пъти по-голяма от
тази на Слънцето.
Сега тъмния облак се намира в баланс между
външно и вътрешно налягане.
За да се превърне в звезда, гравитацията трябва
да получи достатъчно надмощие, за да причини
свиване и да достигне температура и плътност,
при които може да се поддържа синтез .



 Понякога наричана „Пронизващ кон“, 
е една от най-големите тъмни
мъглявини. Намира се близо до 
границите на Змиеносец със
съзвездията Скорпион и Стрелец . 
Тя затъмнява част от издутината
на Млечния път .

 Вижда се от Земята само през ясни
безлунни нощи без светлинно
замърсяване и с ниска влажност.

 Името „Голям кон“  идва от формата, 
подобна на кон. Различни области на 
мъглявината са обозначени като
мъглявини сами по себе си.



Сред съвременните съзвездия Змия е уникално с това, че е разделено на две части –
Serpens Caput (главата на змията) на запад и Serpens Cauda (опашката) на изток. 

Между двете половини е разположено съзвездието Змиеносец, 
който "държи" змията.

Serpens Caput
(главата на змията) 

Serpens Cauda 

(опашката) 

Змиеносец



 В съзвездието Змия, което
Змиеносец разделя на две части, 
е увековечена една от змиите, 
които Хера изпратила в люлката
на Херкулес, за да го погубят. 

 На небето Херкулес е срещу
Змиеносец с насочен поглед към
Змията, готов да я удуши с 
протегнатата си към нея ръка.



 Най-добре се вижда през нощите на юли и август, високо над хоризонта, в южната
му страна. В ясна и безлунна нощ в Змия могат да се видят с просто око около 60 
звезди, но само осем от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. 

 Само две звезди в цялото съзвездие са от трета звездна величина.

ГРАНИЦИПо отношение на съзвездието Змиеносец, съзвездието

Змия има западна и източна част. 

 Западната част на Змия е заобиколена от съзвездията Змиеносец, Херкулес, Везни, 
Дева, Воловар и Северна корона. 

 Източната част на съзвездието Змия е заобиколена от съзвездията Щит, Орел, 
Стрелец и Змиеносец. 

Площ Съзвездието Змия обхваща 637 квадратни градуса. Това го нарежда

на 23-то място сред всичките 88 съзвездия. 
Съдържа 106 звезди. Не е нужно особено усилие на въображението, за да се види в тази
криволичеща редица от звезди една дълга, виеща се змия.



• Най-ярките звезди в съзвездието
Змия образуват дълга
криволичеща редица. 

• Тя започва с група звезди (“Главата
на змията”) в западната част на 
съзвездието. 

• Продължава с много извивания 
през Змиеносец. 

• Завършва в източната част а 
съзвездието (“Опашката на 
змията”).





α Ser (Unukalhai) наричат я още Cor Serpentis, което означава Сърцето на 
Змията, защото е  разположена под главата, в тази част, където е шията, 
сърцето ѝ.
Тя е червен гигант от 3 зв.величина (2,65m), спектрален клас К2 III, на 
разстояние 73 св. години. Лесно се вижда с просто око.



Алфа Змия е тройна система, в която влизат две основни
светила от клас К0 2,7m и още един компонент със звездна
величина 11,7 m.



ЗВЕЗДИТЕ, ОБРАЗУВАЩИ ГЛАВАТА НА 
ЗМИЯТА

 Бета , Гама и Йота Серпентис образуват отличителна триъгълна
форма, маркираща главата на змията, като Капа Серпентис (името ѝ 
е Гуджа) е приблизително по средата между Гама и Йота. 

 Най-ярката от четирите, Бета Серпентис, с видима величина 
приблизително 3,67, е бяла звезда от основна последователност A2 
V , с два пъти по-голяма маса от масата на Слънцето, на разстояние
приблизително 267 св.г. 

 Променливата Mira Mira R Serpentis , разположена между Beta и 
Gamma, е червен гигант от клас M7III , видима с просто око при 
максимума си от 5-та величина, но, типично за дългопериодичните
променливи от клас Mira, може да избледнее до магнитуд 14. 

 Самата Gamma Serpentis е подгрупа от тип F, разположена на 
разстояние само 35 св. г. , доста ярка, с магнитуд 3,84 ± 0,05. Звездата
е известна с това, че има излъчвания, близки до  слънчевите.

 Делта Серпентис , представляваща част от тялото на змията
между сърцето и главата, е множество звездна система, раз-
положена на около 229 св.г. от Земята. Състои се от четири
звезди, системата има общ магнитуд 3,79, гледана от Земята, 
въпреки че две от звездите с комбинирана видима магнитуд 
3,80 осигуряват почти цялата светлина. 

Бета Серпентис
Делта Серпентис



 Най-ярката звезда на опашката, Ета Серпентис, е подобна на Алфа
Серпентис по това, че е червен гигант от спектрален клас К. Тази звезда 
проявява излъчвания за период от приблизително 2,16 часа. Това е 
двоична система, намира се на почти 62 светлинни години от Земята. 
Често в източниците можете да намери под името Танг, дадено от най-
древната китайска династия Тан.

 Xi, където астеризмът преминава към Mu Serpentis от главата, е тройна
звездна система, разположена на около 342 св.г. Две от звездите, с 
комбиниран видим магнитуд около 3,5 имат ъглово разделяне само 2,2 
милиарсекунди. Основната е бял гигант с излишък от стронций . 

 Тета, образуваща върха на опашката, също е множествена система.
Традиционното име на звездата, Alya (Алга, Аля), произлиза от арабското
„alyah , което означава„ тлъста опашка (на овца) “. Включва две звезди от 
главна последователност клас А с комбинирана видима величина от 
около 4.1, разделени от почти половин дъга. Третият компонент в 
системата е жълта звезда от спектрален тип G5, с визуална величина 6,71. 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПО-ЗАБАЛЕЖИТЕЛНИ ОБЕКТИ В 
СЪЗВЕЗДИЯТА ЗМИЕНОСЕЦ И ЗМИЯ



М16 ИЛИ NGС 6611
Известна е на астрономите като «Орела». Намира се в 
границите на опашката на Змията.

M16 е сравнително млад, отворен куп звезди, който по 
своята форма наподобява очертанията на хищна птица. 
Този район на активно образуване на настоящи звезди е 
отдалечен на около 5700 светлинни години .
Купът, свързан с мъглявината, има приблизително 8100 
звезди, които са концентрирани най-вече в празнина в 
молекулния облак на северозапад от Стълбовете.
Най-ярката звезда (HD 168076) има видима величина от 
8,24, лесно видима с добри бинокли.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ОБЕКТИ ОТ ДЪЛБОКОТО 
ПРОСТРАНСТВО НА СЪЗВЕЗДИЕТО ЗМИЯ



 В мъглявината M 16 има няколко
отчетливи визуални зони. Такъв е
регионът на образуване на звезди с
натрупването на газови колони под
общото име „Стълбове на творението“.

 Вероятно стълбовете са били унищожени
от експлозия на свръхнова, за която се
смята, че е станала преди 8 000 до 9 000
години, но изображението на
последствията няма да достигне Земята
още около 1000 години.



 IC 4756 – отворен звезден 
клъстер

 NGC 6605 – отворен звезден 
клъстер

 NGC 6604 – отворен звезден 
клъстер

 NGC 6539 – кълбовиден звезден 
клъстер

 NGC 6535 – отворен звезден 
клъстер  

 IC 1276 – отворен звезден 
клъстер

NGC 6539

NGC 6535 



 Клъстерът NGS 5904 се счита за 
един от най-старите в нашата
галактика - възрастта му е около 
13 милиарда години.

 М5 е  един от най-големите
клъстери, диаметърът му е 165 
светлинни години. 

 Най-ярките звезди са от 12 
величина

 При добри условия с просто око 
се вижда като бледа звезда.

 Там има голям брой променливи
звезди. 



Разположен в границите на главата на Змията. Открит е от Карл Кийнан Сейферт
с помощта на фотографски плаки

Секстетът на Сейферт се състои от NGC 6027, NGC 6027a, NGC 6027b, NGC 6027c, NGC 6027d ,
NGC 6027e. Намира се на около 190 милиона светлинни години. 

Изглежда, че групата съдържа шест члена, но една от галактиките, NGC 6027d, не взаимодейства
с другите галактики в клъстера. Тя е на заден план и просто е в същата зрителна линия. 
NGC 6027e е приливна опашка на NGC 6027 , а не отделна галактика.

Гравитационното взаимодействие
между тези галактики (с изкл. на NGC
6027d) трябва да продължи стотици
милиони години. В крайна сметка
галактиките ще се слеят и образуват
една единствена гигантска елиптична
галактика.



 NGC 5921

 NGC 5927

 NGC 5962

 NGC 5970

 NGC 6070

 NGC 5964

 NGC 5936

 NGC 5937

 NGC 6012

 NGC 5953

 NGC 6020

 NGC 6051

 NGC 5990

 NGC 5996

 NGC 6094

 NGC 5994

 NGC 6118

 NGC 5957

 NGC 5956

 NGC 6010

 NGC 5980

 NGC 6004

 NGC 5984

 NGC 5920

 IC 1151

IC 1151 – пресечена спирална галактика на 100 млн-св.г. 

NGC 6070 – спирална 
галактика на 100 млн.св.г.
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