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Съзвездие Воловар
Латинско име Bootes

Името Воловар идва от гръцки език и се
превежда като “говедар”.

Разказите за Воловар датират в античността.
В древен Вавилон на това съзвездие се гледа
като на Бог, а в Китай – като на Цар.

Съзвездието Воловар често се свързва със
земеделие, а в някои гръцки легенди и с 
изобретяването на плуга.



Воловар
върху звездна карта

То най-добре  се вижда през нощите от 
април до септември. 

За  повечето изследователи на Северното
полукълбо то е високо в небето през
месец юни.

В ясна и безлунна нощ в съзвездието
Воловар могат да  се видят с просто око 
около 90 звезди, но само осем от тях са
по-ярки от 4m.



ВОЛОВАР е едно от най-красивите съзвездия. 

То привлича погледа с интересната фигура, 

която образуват по-ярките му звезди: 

разгърнато дамско ветрило, в дръжката

на което блести с червеникав цвят звездата

Арктур от нулева звездна величина. За някои

е познато като астеризъм Ескимос, Парашут.

Разположено е върху 907 кв.градуса и е  
на 13-то място по площ



Много трудно е в тази геометрична фигура 
да се види картината на съзвездието
Воловар такава, каквато се рисува в 
старинните звездни карти и атласи:

- човек, който държи в дясната си ръка
огромна тояга, 

- с лявата ръка тегли синджирите на две 
кучета, настръхнали от ярост и готови да се 
нахвърлят и разкъсат Голямата мечка.

Това са Ловджийските кучета, отделени в 
самостоятелно съзвездие от Хевелий.



Съседни съзвездия на  Воловар:

Дракон

Северна корона 

Змия 

Девица

Косите на 
Вероника

Ловджийски
кучета



СЪЗВЕЗДИЯТА ГОЛЯМАТА МЕЧКА, МАЛКАТА МЕЧКА, ВОЛОВАР И ЛОВДЖИЙСКИ КУЧЕТА СА 
СВЪРЗАНИ С ЕДИН МИТ, КОЙТО И СЕГА ВЪЛНУВА С ОПИСАНАТА В НЕГО ТРАГЕДИЯ.

Много отдавна в Аркадия царувал Ликаон. Той имал дъщеря Калисто, прочута в 

целия свят със своята красота и прелест. Дори владетелят на Небето и Земята, 

гръмовержецът Зевс, се възхитил от божествената й красота, щом я видял.

Тайно от ревнивата си съпруга — великата богиня Хера, Зевс редовно посещавал

Калисто в бащиния й дворец. От него тя родила син Аркас, който бързо израснал. 

Строен и красив, той умело си служил с лъка и ходил на лов из горите.

Хера научила за любовта между Зевс и Калисто. Изпаднала в ярост, тя превърнала

Калисто в безобразна мечка. Когато привечер Аркас се прибрал, видял вкъщи мечка. 

И като не знаел, че тя е собствената му майка, опънал лъка… 



Но Зевс не допуснал Аркас, макар и неволно, да извърши такова тежко
престъпление. Тъкмо да полети стрелата от лъка на Аркас, Зевс хванал
мечката за опашката и бързо я понесъл към небето, гдето я оставил да блести 
като красиво съзвездие — ГОЛЯМАТА МЕЧКА. Но докато Зевс носил мечката, 
от тежестта й опашката й се удължила. Затова на небето Голямата мечка има
толкова дълга и извита опашка.

Като знаел колко много Калисто обичала своята прислужничка, Зевс отнесъл
и нея на Небето и я оставил там като неголямо, но красиво съзвездие
Малката мечка. Зевс не оставил на Земята и Аркас. Той отнесъл и него на 
небето и го превърнал в съзвездието ВОЛОВАР. 

Воловарят е обречен да пази навеки в небесата своята майка — Голямата
мечка. Затова той здраво държи синджирите на ЛОВДЖИЙСКИТЕ КУЧЕТА, 
които, настръхнали от ярост, са готви да се нахвърлят и да разкъсат Голямата
мечка.



Старогръцкият мит, представен в съзвездията Голяма мечка, Воловар и 
Ловджийски кучета



Как да открием лесно съзвездието 
Воловар

Ако продължим дъгата, 
образувана от опашката на 
Голямата мечка, ще стигнем до 
най-светлата звезда в северната
половина на небето - Арктур, 
която принадлежи към
съзвездието Воловар (дъгата на 
Арктур).

Основната фигура на това
съзвездие прилича на удължен
петоъгълник.



Още идеи за откриване на Воловар



Най-ярката звезда от Воловар - Арктур
•Арктур е не само най-ярката звезда 
в съзвездието, но дори води по този
параметър в северното полукълбо
(второ място, след Сириус). 

•При залез Слънце звездата може да 
се види и с невъоръжено око.



• Арктур идва от гръцкия език, където „Арктурос“ буквално се 
превежда като „Пазач на мечка“. 

• Сред арабите Арктур, наречен Харис-ас-Сама, в превод
означава „Пазител на небето“. 

• Сред хавайците това беше Хокулеа, в превод - „звезда на 
щастието“ и беше пътеводна светлина сред моряците, 
плаващи за Хаваите.



Защо е забалежителна звездата Арктур?

Арктур има малка маса, която е 
приблизително равна на масата на 
нашето Слънце, но радиусът му
надвишава радиуса на Слънцето с 
около 27 пъти. Това показва
изключителната лекота на тази звезда. 
Причината е в ниския процент на 
тежки метали в нея.



•Арктур се намира на 37 св. години от нас. 

•Звездата е на възраст 7,1 милиарда години.

•Тя е класически оранжев гигант (клас К) с повърхностна температура около 4300 
Келвина.

•Има нулева звездна величина.

•По яркост превъзхожда нашето Слънце 110 пъти.

• Арктур има може би най-високата скорост (122 км/с) на собствено движение в 
сравнение с останалите звезди на небето. Премества се в посока на съзвездие
Дева. Например за 1 600 години тази звезда се е преместила с 1 градус, а това
съответства на приблизително два лунни диаметъра.  За първи път това 
движение наблюдава английския математик и астроном Галилей през 1917 г.

•Според изследователите този обект вероятно е една астрономическа единица.



•Звездата се движи в пространството в 
група, включваща 52 подобни звезди, 
които съставляват така наречения 
Поток на Арктур. 

•При сравнение с други звезди по 
спектър на излъчване се вижда, че 
съставът на Арктур  се различава от 
състава на звездите от Млечния път.

•Заради високата си скорост и 
химичният състав на тази звезда, 
включително и Потокът на Арктур, 
учените съвсем основателно вярват,   
че тази звезда се е образувала в друга 
галактика. Допускат, че родителската
галактика, вероятно джудже, е била 
погълната преди около 2-3 милиарда
години от Млечния път.



Пролетния звезден триъгълник

Тук участват:
1. Арктур – алфа от Воловар
2. Спика – алфа от Дева 
3. Регул – алфа от Лъв
Оранжевият Арктур е по-ярък от 
другите две звезди



Звездата Изар - най-красивата двойна звезда

Изар (Epsilon Bootes, пояс) е двоична система.
Включва по-ярка жълто-оранжева звезда             
(2,3m) и по-слаба синьо-бяла звезда (4,8 m).
Изар в превод означава пояс.
Ако погледнете отблизо тази двоична

звездна система, можете да наблюдавате невъобразима и 
красива гледка. Главната звезда, която има повече блясък, 
гори с ярко жълт цвят. Спътникът й се вижда синьо-зелен. 

Заедно те приличат на два диаманта в небето. Това е много 
красива гледка, от която е трудно да откъснеш очите си.



Звездата Муфрид
Ал-Муфрид ал-Рамич – от арабски - „далечна звезда от човек с 
копче“. 
Муфрид е спектрално двойна звезда с 2,68 m и с период от 494 дни.

Принадлежи  към клас G0, има повърхностна температура (6100 К) и 
цвят подобен на Слънцето. 

Съдържа голям брой химически елементи, превъзхождащи водорода
и хелия по маса. Смята се, че съотношението желязо / водород вече 
достига горна граница. На  път да се превърне в червен гигант.



Планетите във Воловар
Bootes съдържа десет звезди, за които е известно, че 
поддържат планетарни системи.

Една от тези звезди е лесно видима с просто око. Това е Tau Bootis (RA: 
13h47m15.224s DE: + 17 ° 27'25.60 ") с магнитуд 4,5 и само 49 светлинни
години. Това е F7V жълта, от главната последователност с една открита
планета досега, която е почти четири пъти по-голяма от Юпитер.

Останалите девет планети са много далеч. Те са масивни газови гигантски 
планети. За повече информация за тези и други екстрасоларни планети, 
посетете Атласа на Новите светове на НАСА и Каталога на отворените
екзопланети.



Tau Bootis b
• Tau Bootis b е газова

гигантска екзопланета, 
която орбитира около 
звезда от тип F. 

• Нейната маса е 5,95 
маси на  Юпитер. 

• Една пълна обиколка
около своята звезда 
прави за 3,3 дни.

• Отдалечена е 0,049 AU 
от нейната звезда. 

• Откриването й е 
обявено през 1996г.



В „дълбокото небе“ на Воловар

NGC 5248, известна още
като Caldwell 45 е красива 
спирална галактика на 
около 60 милиона
светлинни години. 

Тя е с дълги, удължени
спираловидни рамена. 

Има магнитуд 10,3. 

NGC 5248 , Спирална галактика, известна още с името Колдуел



NGC 5754 и NGC 5752 

На  разстояние от 200 
милиона светлинни години
с голям телескоп е открита
голямата спирална
галактика NGC 5754 с 
магнитуд 14.1, която се 
сблъсква с по-малката, 
крайната галактика NGC 
5752 под нея.

Снимка: Хъбъл 2008 г.



VV 340 - UGC 9618 - Arp 302
Arp 302 (известна още като галактика на 
възклицателна точка) VV 340 или UGC 9618, е 
на 450 милиона светлинни години от Земята.

Състои се от двойка много богати на газ 
спираловидни галактики в ранните им етапи
на взаимодействие. 

Огромно количество инфрачервена светлина 
се излъчва от газ от масивни звезди, които се 
образуват със скорост, подобна на най-
енергичните гигантски райони, образуващи
звезди в нашия собствен Млечен път. 



VV 705 (Маркариан 848)
На разстояние от 550 
милиона светлинни години се 
наблюдават сливащите се 
галактики на VV 705 
(Маркариан 848). 
Поразителното изображение 
демонстрира «Галактически
канибализъм» на две 
колосални сблъскващи се 
галактики, разкъсващи се 
една на друга на парчета.



„Великата пустиня“ 
във съзвездие Воловар
•1978 г. американски астрономи се натъкват на 
загадъчно явление, получило името „На върха на 
пустинята“. Какво се крие зад това име?

•В границите на Воловар има празнина, тъмно 
петно. По принцип това е нещо нормално – около 
галактиките да има „празнина“, но незначителна. 
А сега говорим за област с размери 20,7 % от 
наблюдаемата Вселена.

•Това веднага привлича вниманието на учените от 
цял свят.



„Великата пустиня“
екранна снимка от https://www.youtube.com/watch?v=tx3GoXGBvak

Огромен сферичен 
регион с диаметър 
330 млн.св. години, 
в който се намират 
твърде марък брой 
галактики.
Намра се на 7 милио-
на св.години.



Каква е историята за това пространство?
•1978 г. е открита „Великата пустиня“ в посока на съзвездието Косите на Вероника.

•1981 г. Роберт Киршнер и американски екип работят по въпроса. Според учените в това 
пространство би трябвало да има около 10 000 галактики. Те успяли да открият само осем. 

•1988 г. са отккрити още 3, 1989 г. стават 15 галактики, 1993 – 27 галактики, 1997 – 60 
галактики.

•Този обект продължава да вълнува астрофизиците и да привлича вниманието им. 

•Сегашните теории допускат, че това може да е черна дупка, образувана след Големия 
взрив, че може би Воловар е образуван от сливане на такива тъмни по-малки области, а 
тази област остава като граница. Дали е така, дали това е идеалният вакуум в Космоса –
това са предположения и въпроси на самите астрофизици, които чакат доказателства.



Квадрантиди

В горния ляв край на съзвездието се намира радиантът на 

падащите звезди квадрантиди. Названието квадрантиди

произлиза от името на съзвездието Квадрант, което остава

извън списъка със съзвездия, изготвен през 1922 г. от 

Международния астрономически съюз. Тъй като метеорният

поток вече е кръстен на въпросното съзвездие, 

наименованието му се запазва. Влизащите в състава на 

Квадранс Муралис звезди са "разпределени" между 

съзвездията Воловар, Дракон и Херкулес.

Произходът на метеорния поток Квадрантиди остава загадка 

за астрономите, но се смята, че    е свързан с астероида 2003 

EH1. Това прави звездопада необичаен, тъй като повечето

метеорни потоци произхождат от комети.



известни с ярките си „огнени
кълба“, са активни от 28 
декември до 12 януари. 

Максимумът им обикновено
е около 3 - 4 януари и са
регистрирани от 60 до 150 на 
час. 

Това е един от най-кратките, 
но същевременно най-
впечатляващи „звездопади“.

Квадрантидите,
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