
Съзвездие Ловджийски кучета



Латинско име: Canes Venatici - CVn

Съзвездието е въведено през
1687г. от полския астроном Ян 
Хавелий.

Това са двете кучета Астерион
(звездичка) и Чара (възторг, 
радост), водени от Воловар
(Аркас) в преследване на 
Голяма мечка и Малка мечка.



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



Съзвездие Ловджийски кучета

Ловджийски кучета е малко съзвездие, в което няма ярки звезди. Най-добре се 
вижда през нощите от февруари до юли.

В съзвездието Ловджийски кучета могат да 
се видят с просто око до 30 звезди. Те 
изобщо са много слаби, приблизително на 
границата на видимостта с просто око. 
Разпръснати са хаотично. 
Много е трудно, да се образува някаква
характерна геометрична фигура, ако се 
опитаме да ги съединим с линии. 



Как да открием съзвездие Ловджийски кучета

Съзвездието се намира под извитата опашка на Голямата мечка и
е характерно с двете си звезди, една от трета и една от четвърта
величина, разположени в област, където всички останали звезди
са значително по-слаби.



Граници на съзвездие
Ловджийски кучета,    Canes Venatici - CVn

Съзвездието е 
заобиколено от Голяма
мечка, Воловар, Косите 
на Вероника.

Заемайки 465 квадратни
градуса, то се нарежда
на 38-о място от 88-те 
съзвездия по размер.



В съзвездието Ловджийски кучета няма забележителни
обекти, достъпни за наблюдение с просто око. 

Най-ярката звезда в съзвездието, известна още като Кор 
Кароли („сърцето на Чарлз“), наречена от сър Чарлз Скарбъроу в 
памет на крал Чарлз I, сваления крал на Великобритания. 
Легендата гласи, че по време на реставрацията, когато Карл II се 
завръща в Англия, за да заеме трона, α CVn е била по-ярка от 
обикновено. 

Кор Кароли е широка двойна звезда. Първичната има 2,9 
магнитуд, е на 110 светлинни години от Земята. Тя е  тип F, с 
променлив блясък от 2.84 m до +2,94 м. , с период 5,47 дни. 
Вторият компонент - жълто джудже с магнитуд 5,6. 

α CVn има необичайно силно променливо магнитно поле.     
При това тя, както и спътникът, са спектрално двойни звезди. 



Beta Canum Venaticorum, или Chara
Тя е звезда с главна последователност с жълт нюанс, клас G с магнитуд 4.2, на 27 
светлинни години от Земята. Общото й име идва от гръцката думата за „радост“. 

Chara е една от най-близките звезди, подобни на Слънцето. 
Chara също е открита в рентгеновата част на спектъра, което
предполага, че тя също има заобикаляща гореща корона.           
Тя наподобява Слънцето толкова силно по възраст, тип, 
светимост, скорост на въртене, металност и други свойства, че 
се нарежда в първите пет звезди, които най-вероятно 
поддържат живота в кратък списък, съставен през 2006 г. от 
астробиолога Маргарет Търнбул. Може да се очаква, че тя ще
бъде забележима в бъдещи търсения, насочени към откриване
на признаци на извънземен живот и интелигентност.



Y Canum Venaticorum (La Superba) въглеродна звезда с 
наситено червен цвят. Тя е полурегулярна променлива звезда



В съзвездието Ловджийски кучета
се намират и обектите:

•М51 (NGC 5194, спиралната галактика Водовъртеж от 8.4") 

•М63 (NGC 5055-спиралната галактика Слънчоглед от 8.6")

•М94 - също спирална галактика

•M106 (NGC 5055) - също спирална галактика

•NGC 4631 - също спирална галактика

•M3 (NGC 5272, сферичен звезден куп от 6.2") 



Галактиката Whirlpool, известна още като
Messier 51 (NGC 5194) и M51a (NGC 5195) 
М 51 е взаимодействаща спирална галактика с 
голям дизайн с активно галактическо ядро. Тя е 
първата галактика, класифицирана като спирална
галактика. Разстоянието й се изчислява на 23 
милиона светлинни години от Земята.

Галактиката и нейният спътник NGC 5195 лесно се 
наблюдават. И двете галактики могат да се видят с 
бинокли. 

Галактиката «Водовъртеж» е наблюдавана широко 
от професионални астрономи, които я изучават, за 
да разберат структурата на галактиката (особено
структурата, свързана със спиралните рамена) и 
взаимодействията й.



Sunflower Galaxy M63 (NGC 5055)
Галактиката Слънчоглед е спирална галактика, разположена по посока на съзведието
Ловджийски кучета. Галактиката е гравитационно свързана с по-голямата М51. Открита е 
от Пиер Мешен през 1779. Разстоянието до М63 въз основа на измерването на 
светлинното разстояние е 29 300 000 светлинни години.



M 94 (NGC 4736)
M94 e спирална галактика. Открита е от Пиер Мешен през 1781. Особена е с това, че 
притежава две пръстеновидни структури. Ъгловите ̀и размери са 11′.2 × 9′.1. Видимата ̀и 
звездна величина е +11′.2 × 9′.1, а разстоянието до нея е 60 млн. св.г.



Messier 106 (NGC 4258)

Изображението разкрива една от най-ярките
характеристики на M106: допълнителната му двойка 
рамена. Повечето спирални галактики имат само една
двойка рамена, но M106 има допълнителен набор, 
разглеждан тук като «червени китки» от газ. За разлика от 
другите оръжия, тези две допълнителни рамена са
съставени от горещ газ, а не от звезди. Астрономите
приписват тези призрачни ръце на свръхмасивната черна 
дупка в центъра на галактиката. Извънредните оръжия
изглеждат косвен резултат от насилственото разпръскване
на материята около черната дупка.

Намира се на 24 милиона светлинни години от 
Земята. M106 има сравнително ярка видима 
величина от 9,1 и може да бъде забелязана с малък
телескоп. 



NGC 4631

NGC 4631 (известен още като галактика на китовете или 
Колдуел 32) е преградена спирална галактика в съзвездието
Canes Venatici. Леко изкривената форма на клина на тази
галактика му придава вид на херинга или кит, оттук и 
прозвището му. Тъй като тази близка галактика се вижда на 
ръба от Земята, професионалните астрономи наблюдават
тази галактика, за да разберат по-добре газа и звездите, 
разположени извън равнината на галактиката.
NGC 4631 съдържа централен звезден взрив, който е 
регион на интензивно образуване на звезди. 

NGC 4631 e група от галактики. Точната идентификация на групата обаче е проблематична, тъй като тази
галактика и други се намират в част от небето, която е сравнително пренаселена. Прогнозите за броя на 
галактиките в тази група варират от 5 до 27.



M3 (NGC 5272)  
звезден куп
М3 е кълбовиден звезден куп. 
Има ширина 90 светлинни
години и съдържа над 500 000 
звезди, което прави купа един 
от най-големите кълбовидни
звездни купове в нашата
галактика. Включва голям брой
променливи звезди.

На снимката: Messier 3 (M3 
или NGC 5272), заснета от 
космическия телескоп на 
NASA/ESA „Хъбъл“, е признато
за една от най-прекрасните
гледки, уловени от камерите
на телескопа.
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