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БЛИЗНАЦИ
(НА ЛАТИНСКИ: GEMINI) 

Съзвездието е видимо в Северното полукълбо
през зимата и пролетта. То се вижда от 
географски ширини между 90° северна и 60°
южна, най-добре през нощите от декември до май. 
Близнаци е част от зодиака и има астрологичен
знак Gemini, който се образува от няколко звезди 
под права линия. 
Слънцето се намира в Близнаци от 20 юни до 20 
юли.



Могат да се видят до 70 на брой 
звезди, но най-ярки са само 5.



Името на съзвездието
идва от неразделните
братя близнаци Кастор и 
Полидевк от 
древногръцката
митология, преминали в 
римската митология като
Кастор и Полукс, на които
са кръстени двете най-
ярки звезди в съзвездието.





Полукс - брат-близнак на Кастор. Загинал при неизяснени
обстоятелства, най-вероятно отровен. На негово име е
наречена най-ярката звезда в съзвездието Близнаци. През
пролетните нощи в северното полукълбо се виждат двете
звезди от съзвездието Близнаци – Кастор и Полукс. Това е
най-яркото съзвездие в зодиака – Полукс е от 1-ва звездна
величина, а Кастор – от 2-ра. Полукс е 17-та по яркост
звезда в небето и коренно се различава от Кастор. Полукс
е оранжев, хладен гигант, а Кастор е бяла, четворна звезда
с няколко горещи компаньона – позната е като шесторна
звездна система.



Кастор  е втората по 
яркост звезда в 
съзвездие Близнаци и 
е една от най-ярките
звезди (на 23-то 
място).

Шесторната звездна 
система на 
алфа – Близнаци 
(Кастор)



С помощта на малък телескоп могат да се видят три звезди. Кастор е променлива
двойна звезда. Главната звезда от нея е от 2m звездна величина, 
а на ъглово разстояние 2" от нея е спътникът от приблизително 3m звездна
величина. 
Към тази двойна звездна система принадлежи и променливата звезда YY. Трите 
компоненти са спектрално двойни, от което следва, че Кастор е една шесторна
система.



β (Бета Близнаци, Полукс:) – оранжев гигант (KO), 17-
та по яркост звезда в небето и най-близката звезда-
гигант до Слънцето. Яркостта ѝ е около 32 пъти по-
силна от слънчевата, а по температурата ѝ (4500 К) се 
определя и нейният диаметър – 11 пъти по-голям от 
слънчевия, което я прави най-малкият от известните
хладни гиганти. 

Полукс излъчва рентгеново лъчение и изглежда има
гореща корона от магнитното си излъчване, подобна на 
короната на нашето Слънце.

,



M35 – Oтворен клъстер, на разстояние около 2800 светлинни
години. Намира се в близост до η от Близнаци. Представлява
разсеян звезден куп и ако се използва телескоп с голямо
увеличение, може да се види и сферичният звезден куп NGC 
2158 в близост до него. Открит е от италианския астроном 
Жан-Филип Лоа дьо Шезо през 1745 г.



 NGC 2392: Double-Shelled 
Planetary Nebula

МЪГЛЯВИНА „ЕСКИМОС“ (NGC 2392) –
МЪГЛЯВИНА НА РАЗСТОЯНИЕ 3000 СВЕТЛИННИ

ГОДИНИ

2020 February 16



МЪГЛЯВИНА „ДЖЕЛИФИШ“(IC443) – МЪГЛЯВИНА НА 
РАЗСТОЯНИЕ 5000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ



В съзвездието Близнаци близо до звездата Кастор е радиантът на
метеорния поток Геминиди, който се наблюдава от 5 до 17 декември.
Най-интензивен е между 11 и 15 декември. От 11 до 13 декември за
един час могат да се видят около 60 метеора. Максимумът на
метеорния поток е вечерта на 14 срещу 15 декември, когато могат да
се наблюдават около 110 метеора на час. Геминиди е най-активният
поток на зимното северно небе и за него е характерно, че могат да
бъдат регистрирани болиди.[6][7]

До 1989 г. в съзвездието Близнаци се е намирала точката на Лятното
слънцестоене. Вследствие на прецесията на земната ос, на която се
дължи и „стареенето“ на звездните карти, сега тя е в съзвездието
Телец и след приблизително 26 000 години ще бъде отново в
Близнаци.
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