


За това съзвездие казват, че едва ли не е единственото, което
на външен вид толкова много прилича на животното, на което

е кръстено.

Отпред има щипци, които
сега са съзвездие Везни –
най-младото съзвездие. 

Отзад има ясно забележима
вдигната нагоре и напред
опашка. Над нея минава
линията на еклиптиката.



Около съзвездието Скорпион са се 
оформили много легенди и митове

• Една легенда прави връзка между съзвездията Орион и
Скорпион. Великанът Орион бил толкова добър в лова, че се
хвалел навсякъде със способностите си. Самохвалството му не
харесало на Артемида, която му изпратила отровното животно.
Ловецът умрял от ужилването на скорпиона. По молба на
опечаления му баща, Зевс го поставил на небето и направил
така, че той никога да не се срещне със скорпиона.

• И действително, съзвездията
Орион и Скорпион никога не са
видими по едно и също време.

• Лежат срещуположно, на 180°.



Според друга легенда

Сред жителите на тихо-
океанските острови две
неголеми звезди, разположени
в опашката на Скорпион, се 
асоциират с кука за риболов. 

Тази кука според легендата
принадлежи на полинезийския
бог Мауи, който с нейна помощ
успял да улови Нова Зеландия 
от дъното на океана.



• В Древен Египет знакът Скорпион е заемал
привилегировано място както в легендите и 

религиозните иконографии, така и в 
разбиранията за свръхестествените сили. 

Вярвали, че неговото ужасно жило наистина
хипнотизира.

• Скорпионът се среща сред тайни
йероглифи, може да бъде видян дори на 

скиптъра на фараон в образа на Изида. Той 
също приема облика на Селкет - богинята, 
притежаваща необикновена притегателна

сила, която се предполага, че е била 
свързана с лекарите целители –

„заклинателката Селкет”.



СКОРПИОН е зодиакално съзвездие

• Разположено е на юг от небесния екватор, в най-широката и 
най-красивата част на Млечния път. 

• Скорпион е 33-тото съзвездие по размер, заемащо площ от 
497 квадратни градуса. 

• Неговият символ е



Местоположение на съзвездието Скорпион 
спрямо центъра на галактиката ни 



Съзвездието на старинните звездни карти
Скорпион – Scorpius - Sco



• Намира се в южното полукълбо.  
• Може да се наблюдава на 

ширини между + 40 ° и -90 °.
• От нашата страна се вижда през

нощите на юли и август.
• В ясна и безлунна нощ в 

съзвездието Скорпион могат да 
се видят с просто око около 100 
звезди, но само 13 от тях са по-
ярки от четвърта звездна
величина. 

• Заобиколено е от съзвездията
Стрелец, Телескоп, Жертвеник, 
Ъгломер, Вълк, Везни, Змиеносец, 
Змия и Щит.





Най-универсалният начин за определяне на 
местоположението на съзвездието Скорпион е 
локализирането на сектора, в който попада най-
ярката му звезда Антарес, като се използват
звездите на съзвездието Голяма Мечка.

… или  с помощта на астеризма на ноктите (от 
Везни), разпознавайки съзвездието Воловар
получавате точен поглед върху Zuben Elshamali

Как да открием съзвездие Скорпион на небето?



Антарес - α Scorpi
• Най-ярката звезда в съзвездието.

• По цвят и яркост съперничи на планетата
Марс, поради което е наречена с името
Антарес. В превод от гръцки означава 
съперник на Арес (Арес - бог на войната в 
древна Гърция, съответстващ на 
древноримския бог Марс).

• На изображението се вижда сравнение 
между червения супергигант Антарес и 
Слънцето, показано като мъничката точка 
в горната дясна част. Черният кръг с 
пунктир е с размерите на орбитата на 
Марс. Арктур (от Воловар) също е 
включен в снимката за сравнение на 
размера. Изображение: Sakurambo в Wikipedia.org



Антарес – голяма, еволюирала звезда 
• Тя е най-ярката звезда в съзвездието и 16-та най-

ярка звезда на нощното небе. 

• Антарес маркира сърцето на скорпиона, което е 
и неговото алтернативно име. През 2017 г. е 
измерено движението на повърхностните слоеве
на звездния материал. Учените откриха бурни
области, които се оказаха неочаквано огромни.

• Антарес е една от четирите звезди от първа
величина, разположени на 5 ° от еклиптиката, 
заедно с Алдебаран в съзвездието Телец , Спика
в Дева и Регул в Лъв. Следователно тези звезди 
могат да бъдат „покрити“ от Луната. Точният
термин е окултация - явление, при което
отдалечен астрономически обект бива изцяло
или частично закрит от друг, по-близък до 
наблюдателя.



Характеристики на Антарес
• Червена супергигантска звезда,  принадлежи към спектралния клас

M1. 

• Визуална величина 0,96, Антарес свети по-силно от Слънцето
приблизително 10 000 пъти.

• Приблизително на разстояние 550 светлинни години от Слънцето.

• Има радиус около 883 пъти слънчевия радиус и маса между 15 и 18 
слънчеви маси. Огромните размери и сравнително малката маса
показват, че Антарес има много ниска плътност .

• Прогнозната възраст на звездата е около 12 милиона години.

• Антарес, подобно на червения супергигант Бетелгейзе с подобен 
размер в съзвездието Орион, почти сигурно ще избухне като
свръхнова, вероятно през следващите десет хиляди години. За няколко
месеца суперновата Антарес може да бъде толкова ярка, колкото
пълната луна и да бъде видима през деня. 



Антарес –променлива звезда
Антарес се вижда най-добре в края на май, когато звездата е в опозиция към Слънцето. 
Слънцето минава близо до Антарес на около 5° на север всяка година на 2 декември.
Антарес  изглежда като единична звезда, когато се гледа с просто око, но всъщност е двойна 
звезда, като двата й компонента се наричат α Скорпион А и α Скорпион Б. По-ярка от двете е 
червеният супергигант А, докато по-слабият В е гореща звезда от основната
последователност, спектрален клас B2.5. С  яркост от 5.5 степен, тя е 370 пъти видимо по-
бледа от Антарес A, въпреки че на практика е 170 пъти по-ярка от Слънцето. Периодът на 
въртене на спътника е 878 години, масата е 10 слънчеви маси, радиусът е 5,2 радиуса на 
Слънцето. Двойката има прогнозно разделяне на около 529 астрономически единици или
≈ 80 милиарда км. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwDU0J-rv7c



Най-малко 18 ярки звезди образуват
извивката на тялото на звездния Скорпион.

• На юг от Антарес са разположени
звездите образуващи опашката на 
съзвездието. Това са звезди означени с 
гръцките букви ε – Вей, ζ – Дзета, ψ –
Саргас, κ – Тиртаб и λ – Шаула. 

• Двете звезди „жила“, Шаула и Лесат, 
бележат опашката на Скорпиона.

На северозапад от Антарес 
няколко звезди образуват
дъга, «Короната на 
Скорпиона». 



Дшубба, DSCHUBBA (Delta Scorpii)
• Тя е средната звезда на тризвездната линия, която прави главата, «короната на Скорпиона».

Името произлиза от арабска фраза, означаваща "челото" (джабхат). Ефективната
температура на звездата е 27 400 келвина, което е по-горещо от ефективната температура
на нашето Слънце - 5 777 Келвина. Радиусът ѝ е изчислен като 6,70 пъти по-голям от
Слънцето.

• Дшубба, ярка звезда от втората величина (по-рано измерена на 2.32), на разстояние 400
светлинни години, претърпя забележителна промяна. В периода 2000 г.-2002 г. звездата
започва да просветва и преминава в първа величина. Превръща се в звезда с „В-емисия“,
подобно на Gamma Cassiopeiae, със заобикалящ диск, произведен отчасти чрез бързо
въртене (което е най-малко 181 километра в секунда на екватора, 90 пъти по-голямо от това
на Слънцето). В своя пик през 2003-2004 г. звездата беше номер две в съзвездието, веднага
след самия Антарес. От 2008 г. остава в хаотично състояние до магнитуд 2,1.

• Дшубба също е забележителна с това, че множествена система. Основната звезда е
придружена от по-хладен спътник от клас В, над десет пъти по-бледа, като двата се разделят
приблизително на разстоянието колкото Меркурий от Слънцето. Спътникът обикаля за 20
дни основната звезда. Трети спътник, почти като доминиращата звезда се движи в много
ексцентрична орбита и обикаля около първичната звезда на всеки 10 години. Вероятно има
и четвърти спътник.



• Основният компонент ще умре първи и може някой ден да изглежда нещо
като Антарес днес. Той ще произведе или много тежко кислородно-неоново 
бяло джудже, или ще избухне някъде в следващите 10 до 
15 милиона години като свръхнова. Останалите ще последват своята
еволюция малко след това, като двете по-слаби стават тежки, но по-
обикновени въглеродни бели джуджета (по-скоро като Sirius-B днес).

• Dschubba е част от асоциация
на O и B звезди, която включва
както Графиас, така и Антарес, 
всички от които са родени в 
един и същи комплекс от 
междузвезден газ и прах. 

• Dsububba е достатъчно гореща, за да йонизира околния междузвезден газ 
на разстояние от почти 10 светлинни години. Макар и доста близо до нас, в 
зрителната линия има толкова много прах, че звездите на Дшубба са
затъмнени с около петдесет процента.

• На изображението:Dschubba Star – множествена система 
[www.orionsarm.com]



Двете звезди „жила“- Шаула и Лесат
са оптична двойка, позната още като „котешки очи“

Шаула е втората най-ярка звезда в съзвездието Скорпион, след Антарес. Шаула
е и 24-та най-ярката звезда на небето.
От астрономическа гледна точка звездата Шаула или ламбдата на Скорпион (λ
Sco) дори не е звезда, а цяла звездна система, включваща поне 5 звезди,
свързани помежду си чрез гравитация и движение в космическото
пространство,
Факт е, че този космически обект се състои от три компонента - A, B и C.
Основният компонент на системата Шаула - ламбда на Скорпион А, привлича
вниманието на астрономите и любителите на тази наука във връзка с факта, че
тя се състои от 3 звезди. Първите две звезди са подвластници от клас В. Това са
древни звезди, в които се е изчерпало водородното гориво. Те се въртят една
срещу друга с период от 6 дни. Третият компонент на тази система е малка бяла
звезда от основната последователност.
Освен това, най-ярката звезда на тази астеризъм, Скорпион А, също се състои от
три звезди. Този факт може лесно да бъде потвърден чрез наблюдения с мощен
телескоп.
Така системата Шаула е много интересна за любителите на астрономията.

λ Sco - Шаула



• Традиционното име на звездата Lesath, идва от арабския las'a, 
което означава "преминаване (или ухапване) на отровно
животно." 

• Лесат е от спектралния клас B2. Има зрителна величина 2,70 и 
е на разстояние приблизително 580 светлинни години от 
Земята. Звездата е около 11 пъти по-масивна, 12 300 пъти по-
светеща от Слънцето и има радиус 6,1 пъти слънчевия.

Трудно е да се  мисли за Шаула без 
Лесат. Звездата Лесат е разположена в 
жилото на скорпиона. 
Въпреки че тези две звезди са далеч
една от друга в пространството. 
образуват двойка звезди, известна 
като „Котешки очи“.

„Котешки очи“ – Шаула и Лесат



Нашето Слънце в Скорпион? – 18 Скорпион

18 Scorpii е слънчев аналог, жълта звезда от 
основната последователност, принадлежаща
към спектралния клас G2 Va, приблизително
на 45,3 светлинни години от Слънцето. 
Звездата се намира на северната граница на 
съзвездието. Има визуална величина 5.5 . 
През септември 2003 г. астробиологът
Маргарет Търнбул определи звездата като
един от най-обещаващите наблизо
кандидати за домакин на живот, но все още
не са открити планети около орбитата на 
звездата.



Дзета Скорпион ζ Scorpii
Обозначението Zeta Scorpii се споделя от две звезди, 
разделени от 7 дъгови минути. Звездите са на много 
различни разстояния от Земята и не са физически 
свързани, но се появяват близо до линията на зрението
и образуват двойна звезда за невъоръжено око. От 
нашата страна ζ от Скорпион не се вижда.

Дзета-1 Скорпион е хипергигантска звезда, 
принадлежаща към спектралния клас В1, с очевидна 
величина 4.7. Намира се на около 2600 светлинни
години от Слънчевата система. Визуалната й яркост
варира от магнитуд 4,66 до 4,86. Звездата е член на 
отворения клъстер NGC 6231. Това е една от най-
светещите звезди, известна, с изчислена болометрична
светимост почти милион пъти повече от тази на 
Слънцето. Тя поразява с огромното количество енергия, 
която излъчва.

Дзета-2 Скорпион е оранжев гигант със звездна класификация K4III. Той има очевидна величина, която
варира от 3,59 до 3,65 и е на разстояние приблизително 151 светлинни години.



NGC 6231 
• NGC 6231 включва много звезди с ниска маса, които се 

преплитат със звезди, разположени пред или зад NGC 6231 и 
значително превъзхождат по възраст звездите в клъстера. 
Звездите на NGC 6231 са млади,  на  средно 3,2 милиона
години (най старите  - до 7 млн.г.). Те се открояват пред 
телескопа Чандра, тъй като имат силна магнитна активност, 
която загрява външната им атмосфера до десетки милиони
градуси по Целзий и ги кара да излъчват рентгенови лъчи. 
Инфрачервените измервания помагат да се потвърди, че 
източникът на рентгенови лъчи е млада звезда и да се 
определят свойствата на звездата.

• Приликата на клъстера NGC 6231 с Плеядите е очевидна и ако
беше толкова близка като Плеядите, щеше да е с 
приблизително същия размер в небето, но 50 пъти по-ярка. 

• Най-горещата му звезда Дзета1 Скорпион се нарежда като една
от най-масовите звезди в галактиката Млечен път. Принадлежи 
към асоциацията на Скорпиус OB на много млади и горещи
звезди.

• NGC 6231 е свързан с по-голям разпръснат куп от по-бледи
звезди, наречен H12, който се намира на градус на север. 
Верига от звезди, свързваща тези два клъстера, очертава едно
от спиралните рамена на нашата галактика.



NGC 6231 е известен още като
Северната кутия за бижута.



IC4628 и H12
Около мю и дзета Скорпион има различни мънички струпвания и дифузни мъглявини, които лежат разпръснати. Те са
разположени в централния регион на Млечния път . Там е огромната червенокафява дифузна мъглявина, описана като
IC4628, като в долната ѝ част  се намира много  голям разпръснат клъстер, наречен H12 (Каталог на Хершел). Състои се 
основно от звезди с магнитуд 6-та или 7-ма величина. Забележим е с просто око. В  бинокъл се виждат членовете му..



M4 (NGC 6121) М4 се счита за един от най-старите звездни клъстери на 
Галактиката, възрастта му е близо 13 милиарда години. 
Характерна особеност е неговият малък размер: приблизително
70 светлинни години и 65 хиляди звезди, сред които има много 
променливи зезди, както и много бели джуджета. 

В него е открит първият милисекунден пулсар (1821-1824г.), 
който е неутронна звезда, въртяща се повече от 300 пъти в 
секунда, което е почти 10 пъти повече от пулсара в 
Ракообразната мъглявина М1.

M4 (NGC 6121) е един от най-разкошните сферични купове в небето. Поглъщането на лъченията от междузвездната
среда придава на купа оранжев или кафеникав цвят. Този цвят, заедно с вертикална ивица от ярки звезди се 
оприлачава на „котешко око“ (да не се бърка със едноименната мъглявина!). Плътността на обекта е сравнително
ниска, така че не е толкова лесно да се види, въпреки доста високата яркост от 5,6 м.



M6, NGC 6405 – ПЕПЕРУДА
• Звездният куп Пеперуда, (на английски: Butterfly cluster), или още

M6 или NGC6405, е разсеян звезден куп, разположен по посока на 
съзвездието Скорпион. Съдържа около 80 звезди.

• Възрастта му се оценява на 100 млн. години, съставен е от предим-
но млади, сини звезди. На фотографиите ярко се отличава, обаче, 
най-ярката звезда, която е с оранжев цвят, от спектрален клас К. 
Тази звезда, известна още като BM Sco, е полуправилна промен-
лива звезда, чиято звездна величина се променя между 5.5 и 7.0.

• Разстоянието до купа се оценява на 1600 св.г., а линейният му
диаметър – на 12 св.г. Интегралната звездна величина на М6 е 4.2.

• Първият астроном, описал точно наблюденията си на купа, е 
Джовани Батиста Ходиерна (1654). През 1764 г. Шарл Месие го
включва в своя каталог на незвездните обекти. Разстоянието и 
размерите на купа са измерени едва през 20 век.



M7, NGC 6475 • Messier 7 е друг отворен звезден куп в Скорпион,
разположен близо до жилото на скорпиона. Той е с
видима величина 3,3 и може лесно да се види с
просто око.

• Известен е още като Птолемейския клъстер,
защото именно гръцкият астроном Птолемей го
записва за първи път през 130 г. сл. Хр. Птолемей
смяташе, че струпването е мъглявина.

• Птолемейският клъстер съдържа около 80 звезди,
най-ярката от които има зрителна величина 5,6.

• М7 е на приблизително 980 светлинни години от
Слънчевата система. В диаметър е приблизително
25 светлинни години. Възрастът на клъстера се
изчислява на около 200 милиона години.

Поради голямата разлика в разстоянията до двата звездни купа М6 и М7, въпреки
че те съдържат почти еднакъв брой звезди, общата им яркост е различна. M6 е от 
4,6m, а M7 от 3,5m. 
Звездният куп M7 по общия си блясък отстъпва само на Плеядите. 



M 80, NGC 6093

• Messier 80 е кълбовиден клъстер, открит от 
Чарлз Месие през 1781 г. Той има привидна
магнитуд 7,87 и е на около 32 600 светлинни
години, отдалечени от Слънцето.

• M80 е с диаметър около 95 светлинни години
и съдържа стотици хиляди звезди. Това е 
един от най-гъсто населените клъстери в 
нашата галактика.

• Купът лежи на средата между звездите 
Антарес и Акраб. Тя се вижда в аматьорски
телескопи с умерен размер.

• Той е дом на значителен брой сини звезди от 
основната последователност.



AR Scorpii (AR Sco) - двоичен пулсар
• AR Scorpii (AR Sco) лежи в съзвездието Скорпий, на 380 светлинни години от Земята, близък

съсед в астрономически план. Състои се от бяло джудже и червено джудже.

• В проучване, публикувано в списанието Nature Astronomy, изследователите идентифицират
звездата AR Scorpii (AR Sco) като първата версия на бяло джудже - пулсар. Бялото джудже в
AR Sco е с големина на Земята, но 200 000 пъти по-голяма маса и е в орбита от 3,6 часа с
хладна звезда с една трета от масата на Слънцето, се казва в проучването.

• "Новите данни показват, че светлината на AR Sco е силно поляризирана, което показва, че
магнитното поле контролира излъчването на цялата система", каза Том Марш, един от
изследователите от Университета на Уоруик в Англия. Пулсарът с бяло джудже избягва от
погледите на астрономите за повече от половин век.

• AR Sco съдържа бързо въртящ се, изгорял звезден остатък, наречен бяло джудже, което
връзва съседа си - червено джудже - с мощни лъчи от електрически частици и радиация,
което кара цялата система да изсветлява и избледнява драстично два пъти на две минути.
Най-новото изследване установява, че енергията от AR Sco е фокусиран „лъч“, излъчващ
концентрирана радиация в една посока, подобно на ускорител на частици - нещо, което е
напълно уникално в известната вселена.

AR Scorpii е уникален сред известните двоини
системи с бяло джудже, като показва мощни
пулсации, простиращи се до радиочестоти. 



• В съзвездието Скорпион има много променливи звезди от различни
типове, но от нашата страна не могат да се наблюдават. 

• В посока на съзвездието има и големи маси от тъмна материя, нещо
типично за големите звездни ступвания. 



Разположение на някои обекти от 
дълбокото небе на Скорпион





Потърсете Скорпион като J-образна група от звезди, които се извиват през южното небе.
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