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Съседът на Земята

Венера – огнената планета

Венера е втората планета от Слънцето и е най-близо до Земята. Тя е само малко по-малка 
от нашата планета. Венера е третият най-ярък обект в небето след Слънцето и Луната. 
Нейната светлина е толкова ярка, че в безлунна нощ могат да се видят сенките, които 
хвърля. Венера е толкова ярка, защото е близо до нашата планета и нейните облаци 
отразяват голяма част от слънчевата светлина.



Атмосферата на Венера се състои главно от въглероден диоксид. 
Цялата планета е покрита с облаци от сярна киселина, от които 
вали киселинен дъжд по повърхността. Понякога планетата е удряна
 от мълнии. Облаците в горните слоеве на атмосферата се движат 
толкова бързо, че могат да обиколят планетата само за четири земни 
дни. Киселинните дъждове, високата температура, силните ветрове 
и невероятното налягане правят Венера абсолютно необитаема.

Атмосферата на Венера

↑ Повърхността на планетата не може 
    да се види с телескоп – виждат се само 
    горните слоеве на атмосферата.

Повърхността на Венера е твърда и суха, понеже водата 
се изпарява вследствие на високите температури. 
На повърхността има много вулкани и кратери. Венера има 
ядро от разтопено желязо и много слабо магнитно поле.

Структура на планетата

53← Венера е покрита с гъсти облаци, но със специална технология 
    можем да погледнем повърхността й дори през облаците.

↑ Структура на Венера

Завъртането около оста на Венера се извършва за 243 земни дни. 
Една година (едно завъртане около Слънцето) на Венера трае 
225 земни дни. Така денят на Венера е по-дълъг от година. 
Това я прави най-бавната планета в Слънчевата система.

Времето на планетата

кора
мантия
ядро

Годината само ден тук трае, 
а времето за смяна нехае!



Повече от 40 космически апарата са посетили Венера. 
Поради високата температура на повърхността 
и киселинните дъждове обаче космическите сонди 
не могат да останат на планетата за по-дълго време. 
Те биват унищожени в рамките на часове, което 
затруднява изучаването на повърхността на планетата. 
Венера 13 е първият космически апарат, който прави 
цветни снимки на Венера. Той е успял да издържи 
127 минути на Венера.

Пътешествия до Венера
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Въпреки че Венера се намира по-далече от Слънцето, отколкото Меркурий, температурата й е по-висока, 
защото има атмосфера, която задържа топлината на повърхността. Максималната температура може да 
превиши 470°C. Тя е най-горещата планета в Слънчевата система. Тя е толкова гореща, че изработените 
от калай и олово предмети биха се разтопили. Високата температура остава дори през нощта, когато 
Слънцето отсъства. Температурата също не се променя през цялата година. Понеже оста на планетата 
не е под ъгъл, там няма сезони.

Гореща и непристъпна

Венера е най-горещата планета 
в Слънчевата система

↑ Първото цветно изображение на повърхността на Венера, 
    направено от космическата сонда Венера 13.

Любопитен факт
За разлика от други планети от земеподобната група Венера се върти 
около оста си в обратната посока. Така че, на Венера Слънцето изгрява 
от запад и залязва на изток.

Неспокойно времето е тук –
токсична киселина вали напук

Венера няма сянка, под която
да се скрие, винаги е гореща и ярка

Съседът на Земята



На повърхността на Венера има планини, вулкани 
и кратери. Планините Максуел са най-високите 
с височина 11 километра. За разлика от Меркурий 
и Луната на Венера има много по-малко кратери. 
Големите кратери носят имената на известни жени, 
а малките имат традиционни женски имена. 
Например на Венера можете да намерите кратери
 с имената Джули, Емилия, Аманда, Мери и Роуз.

Повърхност на планетата
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↑ Карта на планините на Венера. Най-високите 
    места са в кафяво; по-ниските са в зелено, 
    а най-ниските места са в синьо и тъмносиньо.

Венера и Земята 
са единствените 
планети с женски 
имена

↑ Наистина ли има паяк на Венера? 
    Това е просто странен вулкан!

↑ Това е кратер на Венера, който 
    прилича на морска звезда.

↑ На какво ти и твоите приятели 
    мислите, че прилича този кратер?

↑ Опитай се да намериш муцуната 
    на мечката в тези кратери!

← Гула Монс има особена форма, 
    но е най-високата планина на Венера.
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През телескопа Венера прилича на бяло-сива планета. Плътната 
атмосфера на Венера възпрепятства видимостта на повърхността, 
виждат се само облаци. Атмосферата обаче също има своите 
особености. Чрез телескоп можеш да видиш тъмни зони с различни 
форми и по-светли зони в полюсите.. Най-добре е да гледаш Венера 
вечер или рано сутрин.

Гледане през телескоп

↑ Ето как изглежда Венера, 
    гледана през телескоп.

Не се изненадвайте, ако виждате Венера не като цяла планета, 
а само като нейната осветена част. Това се случва, защото Венера, 
подобно на Луната, се появява на нашето небе във фази 
и се осветява от Слънцето само отстрани. Ето защо яркостта 
на планетата се променя, когато я гледате от Земята с невъоръжено 
око. Венера не може да се види напълно осветена, защото 
във всеки един момент тя се намира точно пред Слънцето 
или точно зад него.

Виж сърпа на Венера. Може да забележиш, че краищата му са 
по-удължени от тези на Луната. Това се случва поради пречупване 
на слънчевата светлина в плътна атмосфера. Тези продължения 
на дъгата се наричат Роговете на Венера. Вътрешността на сърпа 
може да изглежда набраздена, а не като гладка линия. За по-добър 
контраст използвай син и оранжев светлинен филтър.

Фази на Венера

↓ Фази на Венера..

Венера е най-яркото небесно 
тяло след Слънцето и Луната

Съседът на Земята



Можеш да гледаш Венера и през деня. Тя не е толкова ярка на дневната светлина, но можеш 
да видиш повечето от нейните детайли. Бъди много внимателен по време на дневните наблюдения 
и не насочвай своя телескоп към Слънцето. 

Запомни: не трябва да гледате Слънцето без специален слънчев филтър 
или можеш сериозно да увредиш зрението си. Това не е шега работа.

Венера е толкова ярка планета, че с достатъчно опит ще я откриеш в небето с невъоръжено око. 
Ще се нуждаеш от малко практика. Избери място в сянката, така че Слънцето да не пречи. 
След това погледни някакъв отдалечен обект, за да могат очите ти да свикнат да гледат надалече. 
След няколко минути премести очите си в областта на небето, където трябва да се намира Венера, 
и със сигурност ще я видиш.

Наблюдаване на Венера през деня
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↓ Венера е по-ярка от всички звезди в нощното небе.
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Космическият апарат Индевър пред Земята. 
Оранжевата ивица над планетата е най-плътният 

слой на атмосферата, наречен тропосфера. 
Това е мястото, където се образуват облаците.
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Тук се е зародил животът

Земята – уютна за всички

Земята е третата планета от Слънцето. Нашата планета е невероятна, защото тук 
е мястото, където се ражда и където съществува животът. Милиони живи организми – 
бактерии, гъби, растения, животни – и дори ти – успяват да просъществуват на тази 
планета. Нашата планета изглежда синя от небето, защото по-голямата част 
от нейната повърхност е покрита от океани.



Земната атмосфера е богата на кислород – газът, който дишаме. 
Но това невинаги е било така. Преди милиарди години, когато 
първоначално се е формирала Земята от космически прах, 
ти нямаше да можеш да вдишаш кислород на нея. Растенията 
са помогнали да се създаде това голямо количество кислород, 
отделяйки го след поглъщане на въглероден диоксид.

Земната атмосфера

↑ Ето как метеоритът изгаря в атмосферата.

Земята е като жив организъм, който непрекъснато се променя, 
вследствие на процеси, както отвън, така и дълбоко отвътре. 
Повърхността е покрита от кора. Под нея има магма – 
разтопена скала. В центъра на планетата е нейното ядро, 
огнено като Слънцето. Понякога разтопена лава от дълбините 
на планетите се устремява нагоре и излиза през пукнатини 
в кората, след което се втвърдява във вид на необичайни 
планини – вулкани.

Структура на планетата
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70% от земната 
повърхност 

е покрита с океани

← Така изглежда Земята от Космоса. Снимка, 
    направена от космическия апарат Аполо 17.

↓ Изригване на вулкана Тунгурауа.

Атмосферата също помага с това, че защитава живите организми от вредната ултравиолетова светлина 
и от малки метеорити. Когато метеорит навлезе в атмосферата, триенето с въздуха го загрява и той 
просто изгаря, без дори да достигане до повърхността. Ако обаче метеоритът е прекалено голям, той 
не изгаря и се врязва в Земята. Учените вярват, че една такава катастрофа е унищожила динозаврите.

← Структур
    на земята:

вътрешно ядро
външно ядро
долна мантия
горна мантия
Земна кора

Oт метеоритите само най-едрите прачета, 
достигат цели тук, на нашата планета
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Движението на земната кора предизвиква земетресения. Континентите 
се движат постепенно и променят формата си, но това се случва много 
бавно. Начинът, по който e изглеждала Земята, е бил различен преди 
няколко милиарда години и продължава да се променя.

Движение на континентите

Преди 225 милиона години – 
един единствен континент Пангея

Преди 150 милиона години – 
Лавразия и Гондвана

Земята днес

Земята непрекъснато се върти около оста си и Слънцето я осветява 
от различни страни. Ето защо денят и нощта в различни държави може 
да настъпват по различно време. Така че, когато в Европа е ден, тогава 
в Америка е нощ, и обратно. Земята извършва цяло завъртане за 24 часа, 
което е едно денонощие на нашата планета.

Времето на планетата

Земята е най-голямата 
планета 
от земеподобната група

Любопитен факт
Най-високият връх на Земята е връх Еверест. Неговата височина 
е 8848 метра. Най-дълбоката точка е Марианската падина в Тихия океан. 
Тя е дълбока 10 994 метра. И само се замисли, че дори на такава дълбочина, 
където светлината никога не достига, учените са открили риба!

← Връх Еверест – най-високият връх на Земята, 
    което се намира в Хималаите.

Животът се е зародил на Земята 
преди 3,5 милиарда години

Тук се е зародил животът



Тъй като нашата планета е наклонена, летните дни са малко по-дълги от зимните дни. Най-дългите 
и най-късите дни са на полюсите. Дните на полюсите са с продължителност шест месеца, а след това – 
шест месеца полярна нощ. Смяната на сезоните се случва, защото оста на Земята е наклонена. 
Тъй като Земята се движи около Слънцето, тя застава срещу Слънцето последователно със своята 
северна и южна хемисфера. Ако южната хемисфера получава повече слънчева светлина, тогава там 
е лято, и обратно. Екватора получава еднакво количество слънчева светлина през цялата година, 
така че там е вечно лято. А полюсите са винаги студени.

Сезони
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Любопитен факт
Защо няма 29-ти февруари всяка година? Вече знаете, че има 365 дни в годината, а времето, 
необходимо на Земята да направи обиколка около Слънцето, е 365 дни и 6 часа. Така че всяка 
година е по-дълга с 6 часа. И така, четири години добавят допълнителни 24 часа – цял ден! 
За да се поддържа точният календар, се добавя още един ден – 29 февруари. Година, която има 
този допълнителен ден, се нарича високосна година и тя е веднъж на всеки четири години.

Мястото на Земята в Слънчевата система е толкова благоприятно, 
че на нея има вода в течна форма. Всички живи същества на нашата 
планета съществуват благодарение на тази обикновена течност. Смята се, 
че това се е случило преди 3,5 милиарда години. Най-простите организми 
са били първите, които са се появили на Земята – бактерии, които живеят 
във вода. В резултата на еволюцията се създават повече и по-сложни 
същества.

Щастливото трето място

← На земята можете да откриете невероятни животни, 
    като този морски дракон, който прилича на водорасло. 
    Това е начинът, по който той се маскира.

Един ден още ни е необходим –
годината цяла за да съхраним



Хората от дълго време изучават своята планета, но на Земята все 
още има много необясними загадки. Много факти, като въртенето 
на Земята около Слънцето, са определени още преди изследването 
на Космоса. Днес можем да погледнем отгоре Земята от голямо 
разстояние и да правим нови открития. Много изстреляни от Земята 
изкуствени спътници изучават нашата планета, нейните 
метеорологични условия и се грижат за нашите комуникации.

Изглед от Космоса
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Повечето живи същества на Земята живеят в области с температури 
между 0°C и 45°C. Но има и обитатели на нашата планета, които се 
чувстват напълно добре в много студени или много горещи кътчета 
на Земята. Например полярните мечки, моржовете и тюлените нямат 
проблем да се гмуркат в ледената вода на Арктическия океан. Дори 
в горещи извори, където водата е толкова гореща, че кипи, учените 
са открили бактерия, която оцелява при температури от 120°C.

Уютна за всички
През зимата японските макаци с наслаждение 
се топлят в горещи извори. ↓

↑ Земята и Луната, както се виждат от Марс.

Тропическата буря Катрина, 2011 г. 
Снимка, направена от МКС. → 

← Връзка към страницата за космическа 
    уебкамера: eol.jsc.nasa.gov/ESRS/HDEV 

Можеш също да гледаш Земята от Космоса, докато 
си стоиш у дома. За всичко това ти е необходим 
компютър с достъп до интернет. Уебсайтът на НАСА 
ти позволява да гледаш видео на живо 
от Международната космическа станция.

Тук се е зародил животът



65

Земята, както се вижда от Луната.
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