
СЪЗВЕЗДИЕ 
ТЕЛЕЦ  / БИК /



Съзвездието Бик е 
богато на звезди. В 
ясна нощ, в него 
могат да се видят с 
просто око около 
130 звезди. Добре 
се виждат и двата 
купа Хиади и 
Плеяди.



То може да се наблюдава през ноември и януари.



В него, с малко въображение, може да се види един 
разярен бик. В кървясалото му око е ярко червената 

звезда Алдебаран.



Тя е алфа в съзвездието – от 1- ва звездна величина. В главата и 
ноздрите се намира звездния куп Хиадите , а в рогата е друга ярка 
звезда - Нат - бета от 2-ра звездна величина. На гърба на бика е 
звездния куп Плеядите.







,
Алдебаран (α Tauri, Алфа от Бик) е звезда червен гигант от първа величина. Звездата е

най-ярката от съзвездието Бик, разположена точно в окото на бика. Обикновено е 14-тата
най-ярка звезда в нощното небе. Преди около 5000 години изгряването на Алдебаран
маркирало пролетното равноденствие и било началото на вавилонската Нова година.

Повърхността на Алдебаран е по-хладна (3900 K) от тази на Слънцето, но радиусът ѝ е
около 44 пъти по-голям от слънчевия, което я прави над 400 пъти по-светима от Слънцето.
Върти се около оста си бавно, като са ѝ нужни 520 дни за едно пълно завъртане.

Около звездата се върти планета с маса няколко пъти по-голяма от тази на Юпитер,
която е наречена Алдебаран b.





Хиадите Хиадите били дъщери на Атлас.
Те имали брат Хиант, който загинал
по време на лов за лъвове. Сестрите
му неутешимо плачели денонощно.
Боговете се смилили над тях,
превърнали ги в звезди и ги оставили
на Небето. Там вкупом те блестят
под името Хиади, която дума на
български език означава „Вали
дъжд“. И когато на нощния небосвод
се появяват Хиадите, сълзите им за
техния брат Хиант се изливат на
Земята като дъжд.





Плеядите
Плеядите са сестри на Хиадите. По неизвестни причини били преследвани от Орион. 

За да се спасят от него, те се помолили на боговете, които ги превърнали в гълъби, след 
това в звезди и ги оставили на небето. Нашият народ ги нарича Квачката с пиленцата.
Те непрекъснато трептят , сякаш кълват просени зрънца.



Ракообразната мъглявина (М1, NGC1952) 
Пулсарът в Ракообразната мъглявина или М1 е бързовъртяща се неутронна

звезда, останка от избухнала свръхнова през 1054 г. Тя извършва една обиколка
около оста си за 1/30 от секундата и притежава изключително силно магнитно поле,
чрез което, подобно на морски фар, излъчва в пространството мощни струи лъчение.



При заснемането на Ракообразната
мъглявина специалистите от NASA са
фокусирали “Хъбъл” върху региона в 
близост до неутронната звезда (дясната
от двете ярки звезди в центъра на 
снимката). В кадъра са уловени
разширяващите се, разпокъсани
нишковидни отломки около звездата. 
Телескопът е успял да запечата
сложните плетеници от нажежен газ, 
показани в червено, които образуват
впечатляващи “въртопи”. Вътре в 
тази обвивка от горещи газове се 
вижда призрачното синьо сияние, 
дължащо се на електроните, движещи
се със скорости близки до светлинната
в силните магнитни полета, породени
от раздробеното ядро на звездата.



Отражателна мъглявина в Плеядите



Телескопът „Хъбъл“ в Телец



Две галактики в Телец



Телец в звездните карти


