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• Дева е съзвездие, видимо от 
северното полукълбо. 

• Дева е второто по големина
съзвездие след Хидра и може
лесно да бъде намерено по            
най-ярката му звезда – Спика. 

• Девата традиционно се изобразява
със сноп класове в ръката.

• То е част от зодиака и има
астрологичен знак ♍.



Съзвездието Дева 
символизира богинята на 
плодородието и реколтата –
Деметра. 

Голямо и много интересно 
съзвездие, лежащо на 
зодиака между Лъв и Везни. 
Слънцето преминава през
това съзвездие в периода от 
късния септември до края на 
октомври. 



Легенда

• Една легенда говори, че дъщерята на Деметра, 
Персефона, била открадната от царя на подземното
царство Хадес, който бил влюбен в нея. 

• Дълго Деметра търсила своята дъщеря Персефона, 
докато най-после Зевс се смилил над нея и разрешил 
въпроса, като разделил годината на две части. 

• Времето, което Персефона прекарва в подземното
царство и през което Деметра скърби за нея, е зима и 
на земята има студ и мраз. 

• През оная част от годината, когато тя е при своята
майка, Деметра е радостна и природата цъфти и зрее.



На старинните карти това съзвездие се рисува като девойка, която
държи в ръката си житен клас (звездата Спика), тъй като в южната
част на небето това е най-светлата звезда по време на жътва.

С появата на това 
съзвездие на 

небосклона в древен 
Египет започвала 

жътва. За това и по-
ярките звезди в 
съзвездието са 

наречени 
„Жътварките“.



Защо изобразяват Дева с крила?

• Друга легенда води към египетската Дева – Изида, 
богиня на магията и на живота, на семейството, символ 
на хармонията и брачната вярност. Тя била най-
знаменитата от женските божества, почитана от всички
древни народи по Средиземноморието. Всеобща майка 
и закрилница, въплъщение на природата, тя била 
покровителка на земята и децата.

• Смятало се, че тя дори може да посвещава хората в 
тайните на вечния живот и възкресението. Тя толкова 
плакала над умиращия си съпруг и брат Озирис, че го
върнала към живот… И така, тя съпровождала
умиращите в техните пътешествия, разтваряла над тях
спасителни криле и ги възкресявала.



Дева (Девица) е екваториално съзвездие. Най-добре се вижда през пролетните 
нощи, когато е най-високо в южната част на небето. То съдържа много звезди
В ясна и безлунна нощ в съзвездието могат с просто око да се видят около 95 
звдезди. Само десетина са по-ярки.  Има площ 1295 квадратни градуса.
Освен това тук се намира точката на есенното равноденствие. 



Зодиакалното съзвездие Дева няма налагаща се на окото
характерна фигура, освен голям разкривен четириъгълник
(петоъгълник), образуван от най светлата звезда α Спика и
трите звезди от трета величина γ, ε и ζ.



Съседни съзвездия на Дева:

Везни, Хидра, Гарван, Чаша, Секстант, Лъв, Косите на Вероника и Воловар



Как да открием съзвездието и звездата Спика
Ако мислено продължим дъгата от звездите, които образуват опашката на Голяма
мечка, стигаме до звездата Арктур от съзвездито Воловар. По-нататъшното
продължение стига до синкаво бялата звезда Спика.

Възможно е и 
по начинните, 
изобразени на 
показаните
схеми.



По-ярките звезди в съзвездието



Звездата Спика – алфа на  Дева

• Най-ярката звезда на 
Дева. По яркост в 
нощното небе е на 15 
място

• В превод от латински 
името на звездата 
означава житен клас.

• Спика – син гигант
• Видимa звездна 

величина – 0,98-1.04 м
• Отдалеченост – 260 св. 

години



Спика – двойна звезда
Системата се състои от две ярки и
масивни звезди. Те са толкова близко
една до друга, че не могат да бъдат
разграничени като отделни звезди с
обикновен телескоп.
Spica-A е 10 пъти по-тежка от
Слънцето и 7 пъти по-голяма от него.
Spica-B е по-малка, но все пак 7 пъти
по-тежка от Слънцето и 3,5 пъти по-
голяма от него.

Тези две звезди са разделени на разстояние само 0,12 св. години. Следователно, поради мощния
приливен ефект, те нямат сферична, а удължена, елиптична форма. Когато тези „хандбали“ се
въртят, ние виждаме или по-голяма повърхност, или по-малка, поради което общата яркост на
системата се колебае с период от само 4 дни.
В допълнение, Spica-A сама по себе си е пулсираща променлива звезда от клас Цефеиди.



Спика може да се види не само на небето, 
но и на бразилския национален флаг

Най-ярката звезда в съзвездието
Дева е била популярна не само в
древността, но това остава и сега.
Алфа на Дева е разположена до
еклиптиката, където планетите и
Луната «бродят». Следователно
понякога, макар и много рядко, тя е
покрита от планети и луната минава
наблизо всеки месец, понякога я
«затваря». Всяка година на 16
октомври Слънцето преминава само
на 2 градуса от тази звезда.

Спика е изобразена като единствена звезда в
северното полукълбо. Синият кръг със звезди
представлява небето на Рио де Жанейро в нощта
на 15 ноември 1889 г. – датата на провъзгласяване
на бразилската република.



Звездата ПОРИМА - гама на Дева – двойна звезда

Позната е от древността. В превод ПОРИМА значи ЧИСТА, СВЯТА. 

Забележително е, че се състои от 
двойка почти еднакви жълто-бели
звезди от спектрален клас F. 
Яркостта е + 2,72-2,78 m. 
Разстоянието между компонентите
на тази система е относително
малко – около 40 AU                                                                                                                  
(колкото от Слънцето до Плутон),  
и понякога те  могат да се видят 
с аматьорски телескоп.



Звездата Виндемиатрикс – епсилон Дева
В превод от гръцки означава «Берач на грозде». Тя е трета по яркост в 
съзвездието – загадъчен жълт гигант, който се намира на 102 светлинни
години от нас и се вижда в небето с яркост 2,83 m. Но тя всъщност е интересен 
обект, защото:

• Излъчва светлина 83 пъти повече от нашето Слънце, въпреки че 
повърхностната й температура е приблизително същата.

• Звездата е в преход. Тя вече е изразходила
водорода си. Сега съставът й е с 15% по-тежки
елементи от Слънцето.

• Принадлежи  към мощни източници на радио 
излъчване и е на трето място по този параметър. 
Излъчва 300 пъти по-силно от Слънцето.

• Двойна звезда. 



Голям интерес към съзвездие Дева

Дева е от особен интерес 
за учените, защото в нито
едно друго съзвездие
няма толкова голям брой
двойни звезди, 
мъглявини, галактики с 
различни класификации
и звезди с различни
физически величини, 
светимост, значение. 



Съзвездието Дева е център на 
най-близката група галактики и 
може да се обходи за няколко
нощни наблюдения. 

Този добре известен куп от галак-
тики се намира в северната част 
на съзвездието и се простира до 
съседното съзвездие Косите на 
Вероника. 

Най-ярките галактики могат да 
бъдат наблюдавани и с малък
телескоп като малки светли 
петънца. Този куп от галактики се 
намира на разстояние от 65 
млн.св.г. от нас.



Забележителна «струна» от галактики, известна като
Верига на Маркариан минава през центъра на струпването

на галактики в Дева.



Квазар 3C 273 в Дева
Квазарите са най-странните обекти в 

Космоса. Те се намират на края на 
видимата Вселена и се отдалечават от 

нас със скорости от порядъка на 
десетки хиляди километри в секунда 

поради разширяването на 
пространство-времето.

Едно от най-разпространените
разбирания за тях е, че те са активни

ядра на млади галактики.

Не  са големи по размер, но 
произвеждат наистина огромна 
енергия във всички области на 

електромагнитния спектър и най-вече в 
инфрачервената област.

Това е активното ядро на една галактика, започваща
да се образува, в центъра на която има свръхмасивна
черна дупка, а около нея се върти акреционен диск
от веществото, абсорбирано от черната дупка.



Галактика М 87 
Това е втората най-ярката галактика в клъстера Дева и една от 
най-масовите не само в нея, но и в сравнение с която и да е 
галактика в Локалния клъстер. 

М 87 е елиптична галактика. Общото тегло на тази галактика 
може да надвиши теглото на Млечния път 200 пъти.

В центъра на галактиката е свръхмасивна черна дупка, която
тежи 3,5 милиарда пъти повече от Слънцето. Това е една от най-
масовите черни дупки, известна на учените като цяло. 

Galaxy M 87 се намира на границата на съзвездията Дева и 
Косите на Вероника и има яркост от 9,59 m. Можете да я
откриете вече в скромен телескоп с диаметър 6 см, така че това
е достоен обект за наблюдение.

На фотографии от професионални телескопи се виждат
изхвърляния на вещество от галактиката (джетове). В 
любителски телескопи М87 изглежда светещо кръгло петно с 
изразено ядро.



Галактика М 104 – Сомбреро

Тази грандиозна 
галактика, подобна на 
мексиканска шапка, 
вероятно сте виждали на 
фотографиите.Тя е значи-
телно удължена, вретено-
видна галактика, отда-
лечена на 32 млн. св.г. 
по посокана съзвездието
Дева. 



Сомбреро - с видима звездна величина m=9.0 
Галактиката е видима с любителски телескопи.

.

Яркото й ядро, съставено
от предимно стари звезди, 
е отчасти закрито от тъмна
прахова ивица, която
придава на галактиката вид 
на сомбреро, откъдето
идва и популярното к име.

Галактиката Сомбреро е богата на кълбовидни звездни купове, 
като, според последни оценки, популацията им наброява не по-
малко от 1200 до 2000 купа.



Галактика М 49

Тази елиптична галактика не 
се отличава с нищо особено, 
освен, че е най-ярката в 
клъстера Дева. Можете да я 
намерите в средата между δ 
Дева и β Лъв. Изглежда като
размазано петънце. За да 
откриете тази галактика през
пролетта в тъмна нощ, можете 
да използвате и обикновени
полеви бинокли.



Галактика М 60

Тази галактика има спътник -
спиралната галактика NGC 4647, 
която ни се вижда плоска. Разбира
се, тя е много слаба, има яркост от 
около 11 м, а собствениците на 
телескопи с отвор поне 200 мм могат
да ловуват за нея. Заедно тези две 
галактики изглеждат доста
оригинално. Вече е известно, че има
взаимодействие между тази двойка 
галактики и те всъщност съставляват
система.



Галактика М 61

Това е доста ефектна
спирална галактика от 
съзвездието Дева. Намира се 
в близост до М 49 и има
яркост 9,3 m. 
Разбира се, за да видите 
спиралите на ръкавите, е 
необходимо да наблюдавате
тази галактика през телескоп 
с отвор най-малко 200 mm. 



Галактика М 58

Това е и красива спирална
галактика, която прилича на 
размазано овално петно в 
малък телескоп. Телескоп с 
отвор 150 mm или повече
вече може да прави разлика
между сърцевината и 
ореола. Яркостта е 9,6 m, а 
повърхностната яркост е 13,1 
m.



Откриха загадъчен обект в съзвездие Дева

Необичайното в случая на галактиката RX 
J1140.1+0307 е относително неголемия
размер на черната дупка. Освен това
спектърът на излъчванията от системата не 
съвпада с нито една от съществуващите
модели на структури на галактики и черни 
дупки.
Сега учените се опитват да обяснят този
феномен, открит благодарение на снимка 
с телескопа „Хъбъл“. Галактиката RX 
J1140.1+0307 се намира на разстояние
един милиард светлинни години от Земята.



Как да наблюдаваме съзвездие Дева през
различни сезони

• Съзвездието Дева принадлежи към пролетта и е най-добре да го 
наблюдавате по това време на годината. Още през март той се 
появява в източната част на небето, издигайки се по-високо. През
април - май Девата вече е доста високо на юг в началото на нощта
и това е най-доброто време за наблюдения.

• Колкото по-близо е лятото, толкова по-далеч на запад напуска 
съзвездието Дева. Тъй като не се издига твърде високо, до юни
бързо ще отиде до хоризонта с настъпването на нощта и ще
изчезне. Можете да го видите през юли, но само вечер.



ПРОЛЕТНИЯ ЗВЕЗДЕН ТРИЪГЪЛНИК
Звездата Спика (Дева) е част от пролетния триъгълник, образуван заедно със звездите 

Арктур (Воловар) и Регул (Лъв)



В съзвездието Дева могат да се наблюдават още много и 
различни обекти: спиралните галактики М90, елиптичните
галактики  М59, М84, М86, М89, двойни звезди и обектите
NGC 4179, NGC 4753 и NGC 4762.
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