


 Планетата, която можем да наречем невидимка, която се къпе в 
слънчевите лъчи и е много трудно да се  доберем до нея, е 
МЕРКУРИЙ.  
 Тя е най-малката и най- близко разположена планета до 
Слънцето. Меркурий - обикаля Слънцето на разстояние от около 58 
милиона километра, а за сравнение Земната орбита е на около 150 
милиона километра. От повърхността на Меркурий Слънцето ще 
изглежда повече от три пъти по-голямо от това, когато се гледа от 
Земята, а слънчевата светлина ще бъде  седем пъти по-ярка. 
Меркурий е малък, скалист свят. Той е само толкова широк, колкото 
Атлантическият океан и 18 Меркурия биха се побрали във Земята. 



  Близостта на Меркурий  до Слънцето  и малкия ѝ  размер прави наблюдението  доста сложно.  
 Любознателните може да я наблюдават за кратък период сутрин преди изгрев и вечер след залез Слънце. 
 Поради този факт древните  гърци са мислели, че става въпрос за две небесни тела- сутрин  са я наричали 
 Аполон,  а вечер Хермес . Името и дали римляните. Меркурий е бързоногия  крилат бог, вестоносец на 
боговете и покровител на пътешествениците, търговците и крадците. Това име напълно отговаря на бързото 
движение на Меркурий с 47 километра в секунда, по-бързо от всяка друга планета, за 88 земни дни тя 
обикаля около  Слънцето.  За сравнение - Земята прави една пълна обиколка около Слънцето за 365 дни и се 
движи с два пъти  по-бавна скорост. 



 Това означава, че една 
меркурианска година се равнява на 3 
земни месеци. Върти се по силно 
изтеглена /яйцевидна/ елиптична 
орбита  и поради това  разстоянието 
до Слънцето е различно. В най-
близката точка /перихелий/ е около 
46 милиона км, а в най-отдалечената 
точка /афелий/  е 70 милиона км. 
Скоростта на движение по орбитата  
в перихелия се увеличава,  а в афелия   
се забавя. 
  Меркурий се върти бавно около 
оста си и  един слънчев ден на 
Меркурий (един пълен цикъл ден-
нощ) се равнява на 176 земни дни – 
около две меркуриански години. 
Забелязахте ли несъотвествието ... 

перихелий 

афелий 



Това зрелище е възможно поради това, че приблизително 
четири дни преди перихелий орбиталната скорост на 
планетата се изравнява със скоростта ѝ на въртене. 
Така видимото движение на Слънцето спира. По време на 
перихелия орбиталната скорост надвишава скоростта на 
въртене и Слънцето започва да залязва. След четири дни 
обаче орбиталната скорост става отново по-малка от 
скоростта на въртене и Слънцето отново спира и започва да 
изгрява 

 То  поражда  едно от необичайните явления на Меркурий. От повърхността на 
Меркурий ще може да видим Слънцето да се покаже наполовина при изгрев, след това 
да залезе и пак да изгрее в рамките на един и същ меркуриански ден.  
 



 Орбитата на Меркурий около Слънцето всъщност не е 
неподвижна елипса, а форма на цветни венчелистчета. 
Самият орбитален път се върти постепенно във времето. 

 Това е последователност от снимки на Меркурий (мъничките бели точки) точно 33 
минути след залез на 12 последователни вечери, направени през април 2004 г. в 
Обединеното кралство от Тони Кук. Тези снимки показват удължената елиптична орбита 
на Меркурий. 



  
    

  Орбитата на Меркурий около 
Слънцето всъщност не е неподвижна 
елипса, а има форма на цветни 
венчелистчета. Самият орбитален път 
се върти постепенно във времето. 

 Оста на въртене на 
Меркурий е наклонена само на 2 
градуса по отношение на 
равнината на орбитата си около 
Слънцето. Това означава, че се 
върти почти напълно изправено 

и затова няма  сезони. 



   Околната среда на Меркурий включва слънчевия 
вятър, фотонния поток - заредени частици и светлина, 
слънчеви и галактически космически лъчи и 
бомбандиращите прахови частици от Слънчевата 
система. Взаимодействито ѝ с повърхността на планетата  
са причина за наблюдаваната екзосфера (тънка 
атмосфера). Тя съдържа водород, кислород, хелий и 
други газове, като натрий, калий, магнезий и други 
елемнти. Една част от нея, поради слабата гравитация и 
висока температура, постоянно отлита в Космоса, но 
нови частици се прихващат от слънчевия вятър, от 
метеоритни сблъсъци, от изпаренията на леда. 
Екзосферата започва от 200 км от повърхността и без 
ясна граница плавно преминава в Космоса. 
  За да имаме  представа колко тънка е реално 
екзосферата на Меркурий, най-високото възможно 
атмосферно налягане на Меркурий би било 
0.000000000002 килограма на квадратен сантиметър. 
Атмосферното налягане на Земята е около 1.03 
килограма на квадратен сантиметър. 



 Космическата сонда Messenger предава  данни 
за огромно количество водни ледове, скрити от 
палещите слънчеви лъчи около двата полюса на 
Меркурий.  

 Откриването на лед, близо до изгарящата 
жега на Слънцето, е огромна изненада. На 
планетата има може би повече от един трилион 
тона замръзнала вода върху постоянно 
сенчестите полюси, въпреки температура от 
427° C на повърхността ѝ. Учените предполагат, 
че тази вода е дошла от бомбандиращите 
планетата комети и астероиди, а не при 
формирането ѝ. 

Северния полюс  



  На Меркурий  се наблюдава 
и друг интересен  и необичаен 
факт. Тя  е най-близко до 
Слънцето , но не е най - горещата 
планета. Температурния контраст 
между ден и нощ е най-голям, 
той се колебае между ад и мраз. 
Бързото орбитално движение, 
забавеното осно въртене и 
екзосферата  на  Меркурий - 
тънка и нестабилана, са причина 
температурата на планетата  да 
достига до 427o C през деня и -170o 

C през нощта.   
Поради липсата на атмосфера, 
небето на Меркурий е черно. 
Вероятно звездите могат да се 
виждат от повърхността и през 
деня. 

. 



 Меркурий е една от 
четирите планети от земен тип в 
Слънчевата система. Подобно 
на Земята, представлява скално 
тяло. Макар и най-малък, 
Меркурий е по-масивен.  
 Средната му плътност е втора 
по големина в Слънчевата 
система, малко по-малка от 
земната. Плътността на Меркурий 
дава възможност да се правят 
изводи за строежа на планетата. 
Тя се дължи на голямо и богато 
на желязо ядро. То заема 42 % от 
обема ѝ. За сравнение ядрото на 
Земята заема 17% от обема ѝ. 
Дебелината на заобикалящата 
мантия е 600 km. 



 Едно от най- големите открития на 
сондата  Mariner 10 през 1974-75 г. е, че 
Меркурий притежава вътрешно магнитно 
поле, със сила около 1% от земното поле. 
Това откритие е изненада за учените , защото 
се смята, че магнитните полета на планети, 
подобни на Земята, се генерират  в течно 
метално ядро. Нито Венера, нито Марс имат 
магнитно поле. 

 Магнитното поле на Меркурий е 
достатъчно силно, за да отклонява слънчевия 
вятър, като по този начин създава 
магнитосфера, защитна обвивка. 
Магнитното му поле е диполно, като 
магнитното поле на Земята има северен и 
южен полюс . Центърът на магнитното поле 
е изместено на 500 км на север от оста на 
въртене на Меркурий. Тази асиметрия води 
до по-малко защитен южен полюс . Той е 
подложен на агресивните слънчеви частици. 
 



Взаимодействието на магнитното 
поле на Меркурий със заредените 
частици на слънчевия вятър, води 
до изкривяването му в близост до 
планетата. 
  Възможно е това магнитно 
поле да е генерирано по начин, 
подобен на земния, т.е. от цирку-
лацията на разтопени материали в 
и около ядрото на планетата. 
Смята се, че желязното ядро не е в 
разтопено състояние, а цирку-
лацията става от други елементи, 
като сяра. Има и теория, според 
която, магнитното поле на 
Меркурий непрекъснато намалява, 
защото е резултат от предишно 
намагнетизиране, когато ядрото е 
било разтопено. 



 Загадките на Меркурий 
са много. И досега не е ясно 

как се е образувала. 
 Предполага се, че 

преди милиони  години, 
планетата е била 

значително по-голяма 
отколкото днес. Може   в 

резултат на колосален 
сблъсък с друго космическо 

тяло, с размерите на 
Земята, да е разрушил по-

голяма част от планетата. С 
това можем да обясним и 

плътното голямо ядро. 
Друго предположение е, че  
тя е била газов гигант, но в 
резултат на близостта на 
Слънцето обвивката се е 

изпарила и останоло само 
ядрото. 



. 

                                             

  
 Повърхността на МЕРКУРИЙ наподобява тази 
на ЛУНАТА – скалиста, с множество кратери и 
диаметър около  5000 км, малко повече от Луната. 
Но защо той е по-тъмен? 
Проучване на данните от сондата Messenger 
показват , че тя е покрита с въглерод във формата 
на графит. Учените предполагат, че при 
образуването на планетата преди около 4,5 млд.г. е 
имало океан от магма върху почти  цялата 
повърхност на планетата. 
  

 Заради изстиването и свиването на желязното 
ядро, върху повърхността на планетата са се 
образували много стръмни скални откоси, които са 
дълги стотици километри. Равнините на Меркурий 
са много и заемат по-голямата част от 
пространството. Образували са се след сблъсъци на 
небесното тяло с метеорити от потоците лава, които 
са се появили непосредствено след това. 

Клип: Google Mercury: New NASA Images 

Клип: Google Mercury: New NASA Images повърхността на Меркурий 



  Една от най- известните му характеристики: 
гигантският басейн Калорис - най - големия 
кратер на Меркурий. Той е с диаметър 1550 
километра. Басейна на Калорис е едно от най-
гладките  места на планетата, където  потоци от 
лава са  покрили повърхността. 

Смята се, че ярките оранжеви прорези 
около южния периметър на басейна са 
вулканични отвори, но те вече не са 
активни. 

 Централната точка на кратера  на 
Калорис, един от най- големите  ударни 
кратери получени   в цялата Слънчева 
система. Образувал се е след сблъсък с 
астероид . Калорис на латински език означава 
"топлина" и е наименуван така, защото 
Слънцето почти се надвесва над него всеки 
втори път, когато Меркурий премине 
през най- близката точка на своята орбита. 



Светлите ивици се 
наричат „кратерни лъчи“. 

Те се образуват, когато 
астероид или комета удари 

повърхността. 

Край южния полюс 
 на планетата три кратера 

образуват силуета на един от 
класическите герои на Уолт 

Дисни - Мики Маус. 

Кратерът Прокопиев  
на Северния полюс на 

Меркурий. 



 Първият космически апарат, изследвал Меркурий, е Маринър 10 на НАСА през 1974–75 г. Апаратът използва 
гравитацията на Венера, за да нагоди скоростта си и да достигне Меркурий. Това е първият космически апарат, 
който използва гравитационно подпомагане. Маринър 10 прави първите снимки на Меркурий отблизо, където 
веднага се забелязва, че повърхността на планетата е осеяна от множество кратери, както и от стръмни скални 
откоси. Сондата успява да заснеме само 45% от повърхността на планетата, заради късия си орбитален период. 
Маринър 10 прави три близки прехода до планетата, като най-близкият е на разстояние 327 km от повърхността. 



Messenger стартира от Земята през 
2004г., пропътува над 7.9 милиарда км 
и е в орбита около Меркурий от  2011 
и 2015 година. През това време прави 
над 10 терабайта дани, включително 
300 000 изображения и милиони 
спектри на планетата. 
 Благодарение на тях, учените са 
направили неочаквани открития за 
историята и еволюцията на тази най-
близка до Слънцето планета. 

 клип : MESSENGER at Mercury, MESSENGER Flies 
Over Mercury 
 



. 

Клип: The Stunning Highs and Lows of Mercury топографски 
модел на Меркурий  

 След преключване на 
мисията на Messenger  
екипът е комбинирал 
повече от 100 000 
изображения, за да 
създаде топографски 
модел на цялата планета.  

  

 Повърхността на 
Меркурий е оцветена 
според топографията, 
като областите с по-
високи възвишения са 
оцветени в кафяво, 
жълто и червено, а 
региони с по-ниски 
възвишения са сини и 
лилави. 



 На 20 октомври 2018г.  BepiColombo излетя от 
европейското космическо пристанище в Куру, Френска 
Гвиана в 21:45 източно време , което бележи началото 
на едно дълго пътуване до най - близката планета до 
Слънцето около 9 милиона километра. 
  Когато пристигне на  Меркурий в края на 2025 г., 
той ще издържи температури над 350 ° C и ще събира 
данни по време на едногодишната си мисия.  Мисията 
се състои от два космически кораба: Меркурий 
планетарен орбитър (MPO) и Меркурий 
магнитосферен орбитър (Mio).  



За астрономите и любителите 
 на Космоса преминаването на 
един обект пред друг е най -
зрелищното, защото то се 
превръща в затъмнение или 
рядко събитие наречено пасаж 
или  планетен транзит.  
 От Земята транзити могат да 
се наблюдават само с участието 
на двете най-близки до Слънцето 
планети – Меркурий и Венера. 
Причината за това е, че 
външните планети (спрямо 
Земята) никога не могат да 
попаднат между нас и Слънцето. 
Транзит с участието на Земята 
може да бъде наблюдаван от 
Марс, като следващият такъв ще 
се случи на 10 ноември 2084 г. 



  Пасажът на Меркурий е небесно явление, при което планетата преминава пред  диска на 
Слънцето . Слънцето, Меркурий и Земята застават на една линия , което се случва средно 13 пъти на 
всеки 100  години, най-често през май или през ноември. За последно транзит на Меркурий   
наблюдавахме на 11 ноември през 2019, а следващият  ще бъде през ноември 2032 г. Поради малкия 
видим размер на Меркурий от Земята, транзитът пред Слънцето е невъзможен за наблюдение с 
невъоръжено око. Ние го наблюдавахме с телескопа на планетариума със слънчев филтър като малка 
черна точка . 
 



 За да се наблюдава 
пасаж на Меркурий трябва 
да  бъдат изпълнени 
едновременно  две условия: 
 Първо Меркурий  да 
бъде в  т.н. долно 
съединение т.е да се 
намира в най- близката до 
Земята точка от своята 
орбита;  
 И второто условие - в 
същия момент да бъде във  
възходящия или в 
низходящия възел на 
своята орбита, т.е. да 
преминава през еклип-       
тичната равнина. 



 Преминаването на Меркурий пред слънчевия 
диск се характеризира с няколко етапа: 
• Първи външен контакт – планетата докосва 

външно ръба на слънчевия диск; 
• Първи вътрешен контакт – Меркурий изцяло е 

върху Слънцето и докосва от вътрешната страна 
края на диска му; 

• Максимална фаза – планетата се намира 
максимално близко да центъра на Слънцето; 

 
• Втори външен контакт – завършване на транзита.  

Меркурий напълно излиза от слънчевия диск и 
външно се докосва до края му. Това е последния 
шанс да се  видят слънчевите протуберанси и 
корона на фона на Меркурий. 

Втори вътрешен контакт –Меркурий достига 
противоположния край на Слънцето и докосва  

края му  

Клип :Mercury Transit 2019 - 4K 
 

Първи външен контакт – планетата докосва 
 външно ръба на слънчевия диск 



Наблюдение на пасажа на Меркурий, 
 с телескопа в Астрономическа 
обсерватория и планетариум -  
 Габрово, на 11 ноември 2019 г. 



 Още в древността хората са 
забелязали, че планетите забавят своя 
път сред звездното небе,  като че ли 
спират за момент, след това  тръгват 
назад, обратно на естественото си 
движение през знаците на зодиака. 
  Когато една планета се движи 
назад, тя се нарича ретроградна. 
Разбира се,  тези промени в 
движението на планетите са видими 
само от позицията на земния 
наблюдател, защото реално 
планетите се движат по своите 
орбити около Слънцето само в една 
посока.  

 Спомняте ли си усещането  във влак, когато се разминавате с друг по - бърз? За секунда имаме 
чувството, че бързо движещият се влак се движи назад, докато накрая изпревари по-бавния. Това е 
същият ефект, който се случва в нашето небе, когато Меркурий минава покрай нашата планета. 



 Ретроградният Меркурий се 
случва 3-4 пъти в календарната година. 
През 2020 г. Меркурий ще е 
ретрограден 69 дни в годината. 
Остават 18-12 юли в Рак и 14.10-3. 11 в 
Скорпион и Везни. 
 Планетата в астрологията се 
свързва с творчеството и умствените 
способности. И като се има предвид, 
че Меркурий е отговорен за мисълта, 
речта, комуникацията, обучението , 
пътуванията и преговорите, е лесно да 
се предположи, че когато той е „малко 
луд“, е по-добре да не предприемате  
никакви важни неща, защото  няма да 
бъдат успешни, а тяхното изпълнение 
ще бъде трудоемко или невъзможно 
за изпълнение. 
 Не се стартират нови начинания и 
не се взимат  важни решения.  

 През  този период информацията се  изкривява – 
възможни са неразбирателства между хората. Като резултат 
ще се появява напрежение в общуването.  Обещанията, дадени 
през този период, най-вероятно ще останат неизпълнени. 
Срещи с нови хора, нови запознанства едва ли ще имат 
положителна развръзка. 
 



Да възстановим  стари контакти. 
Най-добре е да се използва 
времето за довършване на стари 
и изоставени работи. Ако нещо 
преди не  се е получило, сега 
може да опитате отново. През 
периода е добре да се завърши 
всичко отложено, особено по-
трудните неща. Да преоценим   
минали събития.  

 Има  вероятност за среща със стари познати. 
Ще ви се обадят хора, които отдавна не сте 
чували. Ако нещо не сте разбирали преди, точно 
сега е времето, през което всичко може да ви се 
изясни. Периодът е подходящ за обмисляне на 
нови идеи и проекти, а самото им реализиране е 
за след това при директния Меркурий, когато ще 
може да видите много по-добре перспективата и 
новите хоризонти... 



• https://www .astrobio.net/also-in-news/first-global-topographic-model-mercury 
 

• https://bg.great-spacing.com/publication/48388  

• https://www.space.com/20086-mercury-map-nasa-messenger.html 
 

• https://www.slideshare.net/akrumova/kursova-23612440 
 
 

  

• https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/06/02/why-mercury-isnt-the-solar-systems-hottest-planet 

• https://messenger.jhuapl.edu/Resources/Highlights-of-Mercury-Science.html 
 

• https://solarsystem.nasa.gov/planets/mercury/in-depth 
 

• http://sciexplorer.blogspot.com/2011/04/mercury.html 
 

• https://xn--e1aahgrctjf9g.com/interesnye-fakty-o-merkurii 
 

• kp.ru/putevoditel/besplatnye-goroskopy/retrogradnyj-merkurij/ 
• spisanie8.bg/астрология/2020/0217/ретрограден-меркурий-време-е-да-подредим-живота-си.html 
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