
СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ



❖ В Северното полукълбо съзвездията
Малък лъв и Голям лъв могат да се
видят почти винаги, въпреки че са
особено видими през пролетта -
през месеците март и април.

❖ Съзвездието Малкият Лъв се намира
между Голяма Мечка и Лъв - това е
много малко съзвездие, което
съдържа 34 звезди. То не е толкова
забележимо, за разлика от по-
големия си брат. Откриването на
Малкия лъв е направено от Ян
Хевелий през 1610 година. Той беше
първият, който постави съзвездието в
своя атлас „Уранография“.

❖ По-известният е Голямият лъв. И не
напразно.



Лъв е едно от най-

старите съзвездия.

Името му е дадено

още от древните

египтяни.

Те не са го

свързвали нито с

мит, нито с легенда,

а единствено с

повтарящите се

сезонни явления.

То е част от зодиака 

и има

астрологически
знак ♌.



 В древен Египет, когато през нощите на март и април, високо над хоризонта

заблестявали звездите на съзвездието Лъв, настъпвали големи горещини.

Страната се превръщала в една изгоряла пустиня и даже долината на р. Нил

изсъхвала и се напуквала. По това време през нощите се чувал само ревът

на лъвовете, които скитали, за да си търсят храна. Никой не смеел да отиде

там. Пустинята се превръщала в царство на лъвовете. Това всяка година се

повтаряло и за това древните египтяни нарекли областта от небето със

звездите, които виждали над главите си, с името Лъв.

 Според преданията под този знак на това съзвездие трябвало да се раждат

влики царе.

ДРЕВНИТЕ ЕГИПТЯНИ  ДАЛИ ИМЕТО НА 

СЪЗВЕЗДИЕТО



ЛЕГЕНДА ЗА НЕМЕЙСКИЯ ЛЪВ

Древногръцката митологоя много добре ни запознава и с
Немейският лъв. Той е ужасяващо чудовище, което
опустошавало околностите на град Немея, откъдето дошло и
името му. Бил удивително едър и имал твърда като стомана
кожа, неуязвима за оръжия. Да убие Немейския лъв и да
донесе кожата му била първата задача, която цар Евристей
поставил на Херкулес. Дълго търсил Херкулес леговището на
звяра, но накрая го намерил в една голяма пещера. Притаил
се и го зачакал да се покаже. Щом лъвът се появил, Херкулес
пуснал по него няколко стрели, но те само раздразнили
животното. Лъвът побеснял, а Херкулес се хвърлил към него,
ударил го с боздугана си и го доубил с голи ръце. Метнал
убитото животно на гръб и отишъл в Немея, където положил
началото на Немейските игри, по време на които в цяла Гърция
прекратявяли войните и царувал всеобщ мир. А когато
Херкулес се върнал в Микена жив и здрав и с убития лъв,
Евристей се ужасил от мисълта каква огромна сила
притежава. Зевс отбелязъл първия подвиг на своя син, като
създал на небето съзвездието Лъв.



Лизип Великият гръцки

скулптор от ранната

елинистическа епоха (IV в. 

Пр.н.е.)

Стенопис в Помпей, изобразяващ Херакъл, 

борещ се с немеевия лъв
Помпѐй е голям античен римски град, погребан

под слой от вулканична пепел след изригването

на Везувий през 79 г. Градът е открит през 1748 г., 

когато са проведени и първите археологически 

разкопки. Днес е музей под открито небе.



Зодиакалното

съзвездие Лъв е 

разположено под 

Голямата мечка и 

се намира в 

област, бедна 

откъм светли 

звезди. 

Поради тази

причина 

основната фигура 

на това съзвездие

се откроява ясно и 

се намира лесно

върху небето. 



 В състава му има около 70 звезди, но повечето от тях са слабо видими.

 Съединени с линии по-ярките звезди образуват характерната геометрична

фигура на съзвездието – неправилен шестоъгълник.

 Най-ярките са Регул (1 зв. в.) и Денебола (2 зв. в.).



РЕГУЛ - ЦАР

➢ Латинското име regulus означава "принц" или 
"цар". Същото тълкуване на името
съществувало сред арабите и древните гърци. 
По-специално, Ptolemy нарича звездата
"Basilisk", която се превежда като "цар" или 
"суверен". Regulus е главната и най-ярката
звезда в съзвездието, така че често се нарича
"Сърцето на Лео". 

➢ Regulus е звезда, разположена близо до еклиптиката. В резултат на 
това пътят на Слънцето преминава през него всеки август. В 
пролетното небе тя, заедно със Спика в съзвездието Дева и Арктур в 
съзвездието Воловар, се откроява забележимо сред другите светила.



ЗВЕЗДИТЕ АРКТУР, СПИКА И РЕГУЛ

ОБРАЗУВАТ Т. Н. ПРОЛЕТЕН ТРИЪГЪЛНИК



Подреждането на 

ярките звезди на 

съзвездието наистина

прилича на лежащ лъв, 

главата и гърдите на 

които предста-вляват

добре познатия

астеризъм «Сърп», 

подо-бен на огледален

въпрос-ник.
Триъгълникът от звезди в 

задната част на 

фигурата на Лъв

започва със звездата

Денебол (β Лъв), което

означава «опашката на 

лъва».



ЗВЕЗДАТА РЕГУЛ

 Звездата Регул е алфа в 
съзвездието Лео. Тя се 

намира в долната част на 
съзвездието, точно там, 

където завършва астеризмът
на сърпа или обърнат

въпросник. 

 Това е най-ярката звезда в 
зодиакалното съзвездие и 

една от най-ярките в небето. 
В списъка на най-ярките
обекти тя е на 21 място.



СРАВНЕНИЕ НА РЕГУЛ С ДРУГИ ОБЕКТИ

Масата на звездата Regulus

надхвърля слънчевата

енергия около 3,5 пъти. Тя се 

формира сравнително

наскоро и се счита за 

съвсем млада по 

астрономически стандарти. 

Звездата е на 77.5 светлинни

години от Слънчевата

система. 

Тя е 141 пъти по-яръка от 

нашето Слънце и четири

пъти по-голяма в диаметър.



РЕГУЛ Е ГОРЕЩА СИНЬО-БЯЛА ЗВЕЗДА
ОТ ОСНОВНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩА КЪМ

СПЕКТРАЛНИЯ КЛАС B7V. РАЗСТОЯНИЕТО ДО АЛФА ЛЕО СЕ 

ИЗМЕРВА МНОГО ТОЧНО ОТ СПЪТНИКА HIPPARCOS И Е 77,6 

СВЕТЛИННИ ГОДИНИ. 

От известно време е ясно, че Regulus

A, главната звезда на системата, се

върти много бързо около оста си.

Точните измервания показват, че

скоростта на въртене на звездата на

екватора достига повече от 300 km/s. Това

е 150 пъти по-високо от скоростта на

въртене на слънцето! Поради огромната

скорост на въртене, центробежните сили

са склонни да разкъсват една звезда

(завъртат звездата само с 14% по-бързо и

тя неизбежно ще се разпадне).

Астрономите знаят, че Регулус не

трябва да изглежда като сфера, а по-

скоро като диск, сплетен към полюсите.



 Тази звезда се характеризира с изключително бърза ротация с период от 

15.9 часа. 

 Благодарение на това звездата има сплескана форма, а полюсите й са пет 

пъти по-горещи от екватора.

Regulus A



ЯРКОСТТА НА РЕГУЛ Е НЕРАВНОМЕРНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНА
От 2005 г. насам астрономите наблюдават Regulus,

използвайки интерферометрия. Тази техника

позволява пресъздаване образа на звездния диск

чрез едновременни наблюдения върху няколко

телескопа, разположени на значително разстояние

един от друг, Оказа се, че Regulus наистина е силно

сплескан, а екваториалният му диаметър е с 32%

по-голям от полярния. В същото време оста на

въртене на звездата е перпендикулярна на линията

на видимост. С други думи, виждаме Regulus от

ръба, като издължена елипса. Яркостта на тази

елипса е неравномерно разпределена. Поради

гравитационното потъмняване, Regulus е димер на

екватора; температурата му в тази област е около

9500 К. На полюсите, напротив, звездата е по-

гореща и свети по-интензивно. Температурата на

тези зони е 15 400 келвина.



РЕГУЛ Е МНОЖЕСТВЕНА ЗВЕЗДА

 Regulus A е бяло-синкава звезда, която влиза в двойна

система. Гравитацията го свързва с друга звезда -

Regulus D, която в тази система играе ролята на 

сателит. Regulus D е бяло джудже, периодът на 

неговото въртене продължава 40 дни.

 Звездата Regulus D има невероятно малка маса.      

Открита е едва през 2008 г.,  благодарение на 

фините спектроскопични наблюдения. 

 На разстояние от 100 астрономически единици са

Regulus B и C. Те са бинарна система с орбитален

ротационен период от около 2000 години. Regulus B е 

оранжевата звезда на основната последователност, 

Regulus C е червеното джудже.



Д Е Н Е Б О Л А –

ВТОРАТА ПО ЯРКОСТ ЗВЕЗДА В ЛЕО

Денебола е звезда от главната 

последователност (A3 V) с 

видима зрителна веричина 2,113 

и разстояние от 35,9 светлинни 

години. Заема  второ място по 

яркост в съзвездието и 61-во на 

небето.

По маса  е 75 % по-вече от 

Слънцето.Тя е променлива 

звезда и достига до 173 % от своя 

радиус. Показва промени в 

светимостта с 0,025 магнитуд 

около 10 пъти на ден.



ДЕНЕБОЛ – ОПАШКАТА НА ЛЪВА

 Вероятно звездата е част от отворения звезденклъстер IC 2391, известен още

като клъстер Omicron Parus, който включва и такива светила като Alpha Painter

и Beta Hounds Dogs.

 В момента планетите и други подобни обекти в околностите на Денебола не 

са идентифицирани. 

 В средновековна Европа Денебола отдавна се е считал за лоша звезда и е 

бил предвестник на нещастие и срам.



ГРАНИЧНИ СЪЗВЕЗДИЯ НА ЛЪВ



ОБРЪЩАЛИ ЛИ СТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ 

МНОГО ФОНТАНИ И ФРИЗОВЕ НА 

СТАРИННИ ЗДАНИЯ СА УКРАСЕНИ С 

ЛЪВСКИ ГЛАВИ? 

Тази традиция има дълбоки корени и е дошла в Европа още по

времето, когато древноегипетското изкуство и архитектура са

били канонизирани и са станали класика.В Египет Лъвът винаги е

бил почитан като свещено животно. На него е наречен най-

топлият месец – август, когато само водата може да спаси от

летния зной. През пролетта, при разлива на Нил, когато земята

била наситена с влага, част от водата била събирана в шахти, а

върху тях били поставяни отвори във вид на лъвска глава с открита

паст. От пастта бликала вода. Тези древни фонтани са влизали в

култовите съоръжения на египетския бог на слънцето Ра.



В ЛЪВ ИМА РЕДИЦА СВЕТЕЩИ ГАЛАКТИКИ. 

ИНТЕРЕСНА Е  ЛЪВСКАТА ТРОЙКА M66, M65 И NGC 3628



M65, NGC 3623

М 65 е междинна спирална

галактика с видима 

зрителна величина 10,25 и 

разстояние от 35 милиона

светлинни години. 

През 1780 г. Е открита от 

Чарлс Месиер.

Галактиката има малко

прах и газ и няма активно 

образу-ване на звезди. 

Повечето от звездите са

стари.



М 65
Част от тлиплета в Лъв

Деформацията на 

диска M65, както и 

някои области със

образуване

на звезди, намекват, 

че галактиката

взаимодейства с друг 

обект.



M66, NGC 3627

М 66 е междинна спирална галактика, открита от Чарлз Месиер

през 1780г. Визуалната величина е 8,9, а отдалечеността е 36 

милиона светлинни години. Широк е 95 000 светлинни години. 

Особено внимание се обръща на прашните ивици и ярките

звездни клъстери. Част от тлиплета в Лъв. 



NGC3628 (The Hamburger Galaxy)

NGC 3628, известен още като
галактика Хамбургер, е неогра-
ничена спирална галактика на 
около 35 милиона светлинни
години в съзвездието Лъв. Тя е 
част от триплета Лъв.

Към горната средна част на това
изображение можете да видите 
слаба приливна опашка - Това е 
приблизително 300 000 светлин-
ни години. 

Галактиката е открита за първи
път от Уилям Хершел през 1784г.

https://www.swagastro.com/uploads/2/3/3/7/23377322/ngc3628.jpg


NGC 3628 И ГАЗОВИЯ ОБЛАК, 

НАРИЧАН ОЩЕ  ПРИЛИВНА ОПАШКА

 NGC 3628 - Спирална галактика, 

отдалечена на 35 милиона

светлинни години. Обектът е 

забележителен с наличието на дълга

опашна приливна опашка с 

дължина 300 000 светлинни години и 

широка, засенчваща лента за прах 

по външния ръб на спиралните

рамена. Включено в тройката Лъв.

 В миналото M66 и NGC 3628 се 

сблъскаха. Гравитационното

взаимодействие между тях доведе

до изключително висока концен-

трация на централната маса в М66.



MESSIER 95  (M95, NGC 3351) 

 М 95 - спирална галактика с джъмпер
(структура в сърцевината, напомняща
на «гайка»), чиято зрителна величина е 
11,4, а разстоянието е 38 милиона
светлинни години. Ядрото заобикаля
пръстеновидната област на 
образуване на звезди, диаметърът на 
която е около 2000 светлинни години.

 M95 принадлежи към групата M96, 
която включва също M96, M105 и 9 
други галактики. През 1781 г. 
галактиката е открита от астронома 
Пиер Мешен и след 4 дни Чарлз 
Месиер я добавя към своя каталог. 
През март 2012 г. беше забелязана
супернова.



M96, NGC 3368

Messier 96 е междинна спирална

галактика с видима зрителна величина

10,1 и разстояние 31 милиона

светлинни години. Тя заема първо място

по яркост в групата M96.

Това е спирала с двоен джъмпер и

малка вътрешна издутина, минаваща

през центъра, заедно с външна

издутина.

Ултравиолетовото лъчение от

централния регион загатна за

наличието на свръхмасивна черна

дупка.

На 20 март 1781 г. Пиер Мешен я открива, а няколко дни по-късно Чарлс Месиер

добавя в своя каталог. През май 1998 г. е забелязана супернова тип Ia SN 1998bu.



ПРЪСТЕНЪТ НА ЛЕО

«Пръстенът на Лъв» или още «Космическата подкова» -

гигантски примитивен облак от водород и хелий, открит в орбитата на две 

галактики. През 1983 г. той е намерен от радиоастрономи.



ЕЛИПТИЧНАТА ГАЛАКТИКА NGC 3377
 Друга малка, но наситена в ядрото си елиптична галактика в съзвездието Лъв

- NGC 3377.

 В последователността на Хъбъл е от тип Е5, тоест има силно сплъстена

форма на полюсите.



ЛЕОНИДИ

 Леонидите са един от най-бързите
метеорни потоци, които се движат със
скорост около 70 км/сек.

 Метеорният поток Леониди се създава, 
когато Земята преминава през
опашката на кометата 55РТемпъл-Тътъл 
През 10-ти век за първи път са описвани
от Александрийския патриарх Евтихий II. 

 Кометата обикаля около Слънцето на 
интервали от около 33 години.

 През месец ноември може да се 
наблюдава метеорен дъжд Леониди, 
максимумът от който се  пада на 17 
ноем     ври. 



Леонидите се движат по затворена орбита. Там те не са
ровномерно разпределени. В едната част има плътен облак.
Когато Земята преминава през тази част се наблюдава проливен
звезден дъжд. Броят на падащите звезди през 1966 г. в такъв дъжд
е достигнал 144 000 падащи метеора за час.

Потокът е характерен с бързи

белезникави метеори, 

влитащи в атмосферата на 

Земята . Интензивността на 

потока варира от година на 

година и зависи от плътността

на потока, през който

преминава Земята.

През 2034 г. учените

прогнозират истинска

Леониди буря. 



Съзвездието включва червено джудже Wolf 359 с лек 
блясък, двойна катаклизмична променлива звезда.

Wolf 359 - свети 13, 5 величина.

За тези, които имат възможност да използват

астрономически инструменти за 

наблюдение на звезди, неговите координати

са:

дясно възнесение 10 часа 56 минути 29.2 

секунди;

склонение +7 градуса 0 минути 53 секунди.
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