
СЪЗВЕЗДИЯ 
ГОЛЯМА И МАЛКА 

МЕЧКА



За начинаещи любители астрономи
Урса майор може да служи като специален

“тренировъчен терен” 



СЪЗВЕЗДИЕТО 
ГОЛЯМА МЕЧКА Е 
КАТО ОТПРАВНА 
ТОЧКА И СЛУЖИ 
ЗА ОРИЕНТИР.

ТО ДАВА 
ВЪЗМОЖНОСТ ДА 
СЕ ТЪРСЯТ ОЩЕ 
МНОГО ДРУГИ 
СЪЗВЕЗДИЯ. 



ГОЛЯМА МЕЧКА
 Наблюдава се в северното полукълбо на Земята.

 Голямото съзвездие на Урса заема площ от 1280 квадратни градуса в небето - това е едно от 
най-големите съзвездия. 

 За българите Голямата мечка представлява волска кола, на която се виждат колелата, 
воловете и вълк, който напада воловете.



НАБЛЮДАВА СЕ В СЕВЕРНОТО ПОЛУКЪЛБО НА 
ЗЕМЯТА, БЛИЗО ДО ПОЛЮСА



 Съзвездието Голяма мечка има седем, особено забележителни звезди, които не 
са трудни за намиране в небето. 

 С изключение на тези звезди, в съзвездието има още 125 звезди, които са по-
ярки от 6-та величина.



ГОЛЯМАТА МЕЧКА НА 
ЗВЕЗДНАТА КАРТА

 Седемте най-ярки звезди 
от това съзвездие («Кофа с 
дръжка», «Черпак» ) лесно
се намират в небето. Това
са звезди от втора звездна
величина (само една е по-
слаба - горната лява звезда 
на кофата). 



Народната легенда разказва, че веднъж един дървар
отишъл в гората за дърва и докато работел, мечка-стръвница
нападнала единият от воловете, впрегнати във волската му
кола. Но храбрият дървар уловил мечката и дори я впрегнал
във впряга на мястото на убития вол. Така на връщане той 
вървял най-отпред (звездата Бенеташ), водейки след себе си 
мечката (звездата Мицар), впрегната заедно с другия вол 
(звездата e - Алиот) във волската кола - четириъгълникът от 
звездите Дубхе, Мерак, Фекда и Мегрец. Близо до мечката
бяга и настървено лае по нея кучето на дърваря - звездичката
Алкор.

Поради приликата във фигурите, съзвездието Малка мечка
било наречено Малката кола.

Л Е Г Е Н Д Т А



КАРТИНИТЕ ТУК ПОКАЗВАТ :



 Поради своята отдалеченост от Млечният път, в 
съзвездието Голямата мечка се наблюдават голям 
брой галактики: 

 Една от най-ярките е прочутата М81

 Много близо до М81 се намира най-ярката видима 
от нашите географски ширини неправилна
галактика М82

 Друга галактика е М101. Това е труден за намиране
обект с магнитуд 8.2m, поради нейните големи
размери и начина, по който е обърната към нас

 Близо до Мерак се намира планетарната мъглявина
М97 – Сова

 Северозападно от М97 се намира галактиката М108

 Близо до звездата Фекда се намира спиралната
галактика М109

 Други обекти в това съзвездие са спиралната
галактика NGC 3953, близо до М109 

M 81 ( NGC 3031) или Галактиката на 
Боде е спирална галактика.





В галактиката М82 се наблюдава с мощно темпо раждането и 
смъртта на масивни звезди. Това се случва около десет пъти по-

бързо, отколкото в нашия Млечен път. Ветровете от масивни
звезди и експлозии на свръхновите доведоха до огромен облак от 

газ, излъчван от тази забележителна експлозивна галактика. 



НАМИРАНЕ НА ПОЛЯРНАТА 
ЗВЕЗДА






