WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.BG • цена 5 лв. • ОКТОМВРИ 2016

БОТЕВЪ
Между легендата
и историческата истина

ОКТОМВРИ 2016 г. • БР. 10 (132)

Прогресът на генетичната
терапия, терапията със
стволови клетки и бионичните
импланти дават надежда на 39
милиона незрящи хора по света.
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Светлина в мрака
Благодарение на напредъка в медицината краят на слепотата може би вече няма да е само мечта.
Текст: Дейвид Добс Снимки: Брент Стъртън

28

68

80

Перли в карибската корона
Обширният кубински морски
резерват „Градините на
кралицата“ е подводна „капсула
на времето“ и океански рай.

Смъртоносна търговия
За бизнеса с рог от носорог
и за това как двама мъже
могат да застрашат
бъдещето на тези животни.

Текст: Любомир Кюмюрджиев
Снимки: Красимир Андонов

Текст и снимки: Дейвид Дубиле и
Дженифър Хейс

Текст: Брайън Кристи
Снимки: Брент Стъртън

Христо Ботевъ
Христофор Петков, който
призова „европейските образовани народи и правителства“ и
не загина на Вола.

106 Фото свидетелство | Птици
	Портрети, вдъхновени от науката.
Текст: Кристи Улрих Баркус
Снимки: Тод Форсгрен

На корицата Биографите описват Ботев с черни или кафяви очи,
с кестенява или „гарванова“ коса и брада – а поколения художници
се опитват да уловят онова Ботево излъчване, превърнало поета
революционер в национален символ. Рисунка: Васил Горанов

Вдъхновяваме хората да се грижат за планетата.
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ОТ РЕДАКТОРА

NG България

Бил съм някъде 5–6-годишен,

когато в една спокойна есенна вечер баща ми седна до мен и ми
каза, че ще ми прочете стихотворение, което никога нямало да
забравя.
Прочете ми „Хаджи Димитър“.
И до днес изживявам духовната наслада, която ме обзе, когато
четеше „Настане вечер, месец изгрее…“.
Помолих го пак да ми го прочете. Сетне попитах какъв е бил
Христо Ботев. С горчива усмивка ми отговори, че всеки дърпал
чергата към себе си и като порасна, ще разбера какво значи това.
След години узнах: едни го обявявали за предтеча на
комунизма у нас (живеехме в сталинизма), анархисти го
величаели за техен човек, трети виждали в него европейски
демократ. И разни други „етикети“…
Питам се: дали има историческо събитие или личност където и да е по света, при които
всичко да е пределно ясно, като на длан, да няма различни версии, а само и единствено
свещената Истина?
Дълбоко се съмнявам.
В много случаи истината е разпъвана на кръст не защото не се знае, а защото не е
удобна – на политически кръгове, на властимащи и т.н. Вместо цялата истина да е наяве,
започваме да консумираме полуистини, украсени факти, направо фалшификати. В
авторитарното общество легендите за националните ни герои бяха спускани „от горе“.
Тези герои всъщност не бяха човеци, а икони, които да обслужват идеологията на властта.
Ала легендите за наши велики мъже и жени се раждат и от самото сърце на народа,
от преклонението му към саможертва и подвиг. Така е за Крали Марко, така е за Левски,
Ботев, Бенковски…
Важно е обаче в условията на демократично общество да имаме пред себе си колкото
е възможно по-автентичен образ на героя. Защото знаем ли повече за реалните събития,
за фактите и хората, ще опознаваме по-добре и себе си като общество и индивиди – своя
национален характер, своята собствена душевност и манталитет.
Така героите от миналото носят прозрения за настоящето.

Красимир Друмев
Главен редактор на National Geographic България

СНИМКА: РЕБЕКА ХЕЙЛ

ОБРАЗИ
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САЩ
Атмосферно електричество раздира
натежалото лятно
небе над изоставена
къща край Дентън,
Небраска. Явлението
на това съставно
изображение – четири
кадъра в рамките на
20 минути – често
бива наричано „мълния
облак-облак“.
СНИМКА: ЕРИК ДЖОНСЪН

Германия
Докато мъглата обгръща Шварцвалд, лисица уверено се катери
по поваления ствол на
зелена дугласка (вид
ела). В много култури и
митологии този находчив вид, разпространен из цялото cеверно
полукълбо, е символ на
хитростта.
СНИМКА: КЛАУС ЕХЛЕ, NATURE
PICTURE LIBRARY

Англия
Като в някакво видение
на Дали крамерови
папагали прелитат към
птичарник в лондонското гробище „Хидър
Грийн“. В града живеят
хиляди диви птици от
инвазивни видове с неясен произход. Въздушните следи се дължат
на светкавицата и
дългата експонация.
СНИМКА: САМ ХОБСЪН, NATURE
PICTURE LIBRARY

ОБРАЗИ

YourShot.ngm.com

Снимки на хартия

Задание Колко хора днес отпечатват снимки? Помолихме ви да започнете от веществено изображение и да създадете нещо осезаемо.

Иван Лесика
Куинс, Ню Йорк, САЩ
Лесика започнал със стар портрет на манекен. Отпечатал снимката, след което в кухнята
натопил къс корал в сапунена вода и го задържал пред обектива, за да изкриви образа.
„Харесвам необичайната, оригинална и загадъчна фотография“ – казва той.
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@NatGeo

Дай своя „лайк“
VISIONS

@NatGeo

Над 55 млн. души следят фотоблога @natgeo в Instagram – колекция, която ежедневно
и понякога ежечасно ни предлага възможности да се пренесем някъде другаде и да
научим нещо.
Акаунтът няма един администратор. Паролата е известна на стотина фотографи
на National Geographic, които приканваме да качват снимки откъдето и да се намират
в момента – стига да имат какво да ни покажат.
Новата книга @NatGeo представя 255 от най-популярните кадри, подбрани от потребителите на Instagram и фоторедакторитe на National Geographic.

@COREYRICHPRODUCTIONS Катерач напуска лагера, закачен на „Стената на зората“ на Ел Капитан в Йосемити.

@KENGEIGER Примамлив хамак се вее над плитките до
коленете нефритени води край Исла Холбош в Мексико.

@DAVIDALANHARVEY Завеси обрамчват „Кулата на свободата“, на мястото на Световния търговски център.

@EDKASHI Наслагване на снимки от iPhone събира Статуята на свободата с пясъците на Близкия изток.
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ГЛОБУС
Наука
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Бърза доставка

Не е изключено да се задава нов лек за безплодието – под формата на робот. Милиони двойки имат репродуктивни проблеми, като най-често причините за тях засягат жените – лоши
яйцеклетки, болести като ендометриозата (заболяване на
матката) и напреднала възраст. Въпреки това около 20% от
документираните случаи са определени като изцяло „мъжки“ – т.е. проблемът се корени в сперматозоидите, които са
малко, имат абнормална морфология или са бавни плувци.
Представяме ви „спермобота“ – миниатюрен, подобен на
тирбушон мотор, който има за цел да избута летаргичните
сперматозоиди до целта. Контролира се магнитно и функционира, като първо се увива около опашката на сперматозоида
и после го засилва към (а в идеалния случай – във) яйцеклетката. (Това се случва в уединението на медицинско заведение, не
в спалнята.) Моторчето е създадено от екип учени в Германия
и някой ден може да играе роля в изкуственото оплождане.
До момента спермоботът е бил тестван с говежди сперматозоиди и яйцеклетки (на снимката), но без да е постигнал
успешно оплождане.
Ръководителят на проучването и конструктор на спермобота Оливер Шмит признава, че моторът не е особено
ефективен и че има нужда от още работа, преди да се стигне
до изпитания с хора. —Катрин Цукерман
СНИМКА: ПРЕПЕЧАТВА СЕ С ПОЗВОЛЕНИЕТО НА DOI: 10.1021/ACS.NANOLETT.5B04221
© 2016 АМЕРИКАНСКО ХИМИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

В Деня на София Клуб МАЛКИ
ОТКРИВАТЕЛИ отново събра
любознателни деца във веселото
градче на сп. National Geographic KIDS.

Игрите и заниманията в
Клуб МАЛКИ ОТКРИВАТЕЛИ
бяха обединени
под мотото „Учи,
забавлявайки се“ и бяха
свързани с някоя от
рубриките на списание
National Geographic
KIDS - викторината
„Невероятно, но
факт!“, играта „Познай
динозавъра“, холограми
на древни влечуги,
оцветяване с боички
на касички динозаври,
експозиция на открито,
щура лаборатория...

Многобройните игри и
работилнички пресъздадоха на
живо богатото съдържание на
списанието. Домакините от
National Geographic KIDS заедно
с партньорите: Банка ДСК основен партньор, DEICHMANN,
Винербергер, Тондах, KLORANE,
издателство и книжарници
КНИГОМАНИЯ, DOPPELHERZ,
Щура лаборатория, VIVACOM,
ЗДРАВЕ, Disney и Capella Play бяха
подготвили и много награди.

Списание National Geographic KIDS благодари на
Столична община за съдействието и на
Радио Фемили за подкрепата.

ГЛОБУС

Планета Земя

Замърсяване в движение
Замърсяването винаги започва локално, но бързо се превръща в глобален проблем. Колко бързо и колко надалеч се разпростира? Учени в Холандия и САЩ проследили пътя на
озона от един голям източник – Китай, най-големия
производител на парникови газове в света. С помощ
та на сателитни изображения те установили, че
китайският озон прекосил Тихия океан до западните брегове на САЩ, където между 2005 и 2010 г.
„компенсирал“ 43% от намаляването на озоновото замърсяване в Америка.
Опасността от замърсяването зависи
от това колко е ниско. По-голямата част
К И Т А Й
от озона се задържа близо до повърхността, където твърде големите количества
пречат на растежа на растенията и дишането на животните. Озонът може да
стигне по-далеч в тропосферата, където
действа като парников газ, но помага и за
разграждането на замърсители на въздуха. Още по-високо стратосферният
озон пази планетата от радиацията.
Икономическият ръст на Китай обяснява по-голямото замърсяване. Но всъщност замърсяването от всеки голям
ТАЙВАН
производител пътува (в случая на САЩ
към Европа). „Искахме да покажем глобалното въздействие на местните емисии и
как те пречат на мерките, взимани отвъд
океана“ – казва химикът Уилем Верстретен. Т.е. че въздействието на всички емисии
се усеща навсякъде. —Даниъл Стоун
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Китайски ръст
Между 2005 и 2010 г. китайската икономика нарасна над
два пъти. През този период
емисиите на азотни оксиди –
ключова съставка в образуването на озона – се увеличиха с
21% в Източен Китай.

30°

Магистрали за замърсяването
Субтропичното струйно течение, чиято скорост и маршрут
варират според сезона, разнася
въздух по целия свят. Силните
ветрове издухват китайското
замърсяване към САЩ, а американското – към Европа.

~9 kм
Струйно
течение

Приблизително количество озон,
резултат от повишаването на
китайските емисии 2005-2010 г.
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150°

ЕКВ А

0%

5%

10%

15%

~3 kм
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АНДРЮ ЮМЕНТЪМ, NGM.
ИЗТОЧНИК: УИЛЕМ ВЕРСТРЕТЕН И ДР., NATURE GEOSCIENCE

ТО Р

ТРОПОСФЕРЕН ОЗОН
Изгарянето на изкопаеми горива
създава азотни оксиди и въглероден
оксид, които при наличие на слънчева
светлина се съединяват и образуват озон. Опитите да бъде намален
озонът в тази област могат да
бъдат осуетени от влиянието на
глобалната въздушна циркулация.

Северен полюс
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Спад в САЩ
По време на китайския бум
американските ограничения доведоха до 21% спад в емисиите
на азотен оксид в западните
части на САЩ. Презтихоокеан
ското замърсяване частично
„компенсира“ намалението.
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ПОВЪРХНОСТЕН ОЗОНОВ СЛОЙ
Локалната география и атмосферните условия определят накъде
пътува повърхностният озон. Той
може да се движи, но китайските
емисии остават най-вече като смог
в Източна Азия.
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Електрорастения
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Шведски учени купили обикновени рози от местната цветарница и ги
електрифицирали, като вкарали електрически вериги в живата тъкан на
растенията.
Всъщност подобна трансформация не е толкова необикновена. Съдовата система на растенията пренася химични сигнали почти както електронните вериги пренасят електрически ток. За да слеят двете в едно,
физичката Елени Ставриниду и колегите є натопили отрязания край на
розата в разреден полимерен разтвор (долу). Щом растението го абсорбирало, полимерът се реорганизирал в електрическа мрежа, разклоняваща
се през ксилемата – системата от пренасящи вода каналчета в стъблото на розата. Добавете волтаж и растението става електропроводимо.
Според Ставриниду технологията би могла да създаде сензори, които
да анализират и променят физиологията на растенията на клетъчно
ниво. Друга възможност е да се добива електричество от процеса на фотосинтезата. „Някой ден – казва тя – може би ще можете да си зареждате телефоните от растения.“ —Рейчъл Хартиган Ший

СНИМКА: ЕЛИЪТ ГОМЕС

ГЛОБУС

Древни светове

Отзвук от Помпей
във Франция
Ярки сцени, които преди повече от
2000 години украсявали стените на
господарски дом, излизат наяве на
обект от римския период в южния
френски град Арл и изумяват архео
лозите, работещи там от 2014 г.
По стените на спалнята и залата
за приеми, запазени на места до
над метър, все още има късове
рисувана мазилка, а от изкопаната
пръст са събрани хиляди опадали
фрагменти. Сред сглобените изображения има фигури, невиждани
до момента във Франция – като
тази жена, може би персонаж от
митологията, която свири на
струнен инструмент (вдясно).
Картините са изпълнени толкова майсторски и с толкова скъпи
бои, че според специалистите
художниците произхождали от
Италия и били наети от градския елит. Може би висш римски
чиновник е искал украса като от
Помпей, която да му напомня за
дома, докато е на служба в провинциалното търговско пристанище, основано през 46 г. пр.Хр.
като колония за ветерани от легионите. Или пък местен богаташ
искал да демонстрира изискания
си вкус. Сглобяването на пъзела
продължава. —А. Р. Уилямс

НЕИЗВЕСТНИ ФАКТИ ЗА АЛФРЕД ВЕЛИКИ

Сребърни монети, открити от човек с металотърсач в едно поле в Оксфордшир, пренаписват английската история. Според Гарет Уилямс от
Британския музей една от фигурите в центъра на всяка монета (вляво)
е Алфред Велики, англосаксонският крал на Уесекс, който разгромил
викингските нашественици през 878 г. и така проправил път за обединението на Англия. Другата фигура обаче е Келвулф II, крал на Мерсия,
който явно е бил съюзник на Алфред във войната. Вероятно последният
изличил спомена за него, след като съюзът им се разпаднал. —А. Р. У
24

N AT I O N A L G E O G R A P H I C • О К Т О М В Р И

2016

СНИМКИ: РЕМИ БЕНАЛИ (ГОРЕ);
ПОПЕЧИТЕЛИ НА БРИТАНСКИЯ МУЗЕЙ

