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Потопи се в тайнствените дълбини на океана или стани част от космическо пътешествие!
Екстремни преживявания, смайващи открития и невероятни истории – всичко това в
новия Explorer!
С уводна статия от д-р Томаш Елтер, зам. главен редактор на Explorer.
Списанието излиза на всеки два месеца.
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ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ВСЕКИ МОЖЕ ДА СТАНЕ КОСМИЧЕСКИ
ТУРИСТ СРЕЩУ 200 ХИЛ. ДОЛАРА…
НА 22.10.2010 Г. БЕШЕ НАПРАВЕНА ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА КЪМ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВИЯ КОМЕРСИАЛЕН КОСМИЧЕСКИ
ПОЛЕТ В СВЕТА: В ПРИСЪСТВИЕТО НА АМЕРИКАНСКИ
КОСМОНАВТИ И НА ГУБЕРНАТОРА НА НЮ МЕКСИКО
ВОДЕЩИЯТ УМ НА VIRGIN GALACTIC РИЧАРД БРАНСЪН ОТКРИ
ПИСТАТА ЗА КАЦАНЕ НА ПЪРВИЯ ЧАСТЕН КОСМОДРУМ.
ТЕКСТ: НАНДОР ШУМИНСКИ, Д-Р ДЮЛА ГАЛ
СНИМКИ: VIRGIN GALACTIC
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ИЛЮСТРАЦИЯ: ЛАСЛО ИЛЕШ

The Explorer ïредставÿ:
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в сърöето

на Åвроïа

ПРИДВИЖВАМЕ СЕ БАВНО ПО ЗЕМНИЯ ПЪТ КЪМ ИХАРКУТ
(МЕСТНОСТ В ЗАПАДНА УНГАРИЯ). ВАЛИ ПОРОЕН ДЪЖД.
ПЕТНАТА ОТ ЧЕРВЕНА КАЛ ПО ДЖИПА СА ПЪРВИТЕ
ЗНАЦИ, ЧЕ НАВЛИЗАМЕ В ИЗЧЕЗНАЛИЯ ТРОПИЧЕСКИ СВЯТ.
РАСТИТЕЛНОСТТА СТАВА ПО-РЯДКА, ПРЕД НАС СЕ ШИРВА
КАРСТОВО ПЛАТО, ПОКРИТО СЪС СУХА ТРЕВА. ЗАД ПЛАТОТО
СЕ ПРОСТИРА ДОЛИНА, ОБГРАДЕНА ОТ ВНУШИТЕЛНИ СКАЛИ,
ПРИЛИЧАЩА НА ЛУНЕН КРАТЕР. ТОВА Е ИХАРКУТ – ДЖУРАСИК
ПАРК В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА…
МЕКО АВГУСТОВСКО НЕБЕ, ПОКРИТО С БЕЛИ ОБЛАЦИ, СЕ ОТРАЗЯВА В
СКАЛНОТО ЛЕГЛО, КОЕТО НИ ПРИКАНВА ДА НАДНИКНЕМ В БЕЗДЪННИТЕ
ДЪЛБИНИ НА ВРЕМЕТО. КАК ЛИ Е ИЗГЛЕЖДАЛА ТАЗИ ТИХА МЕСТНОСТ
ПРЕДИ 83 МЛН. ГОДИНИ, ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГОРНАТА КРЕДА? МЛАДИТЕ
ПАЛЕОНТОЛОЗИ, ЧЛЕНОВЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА „УНГАРСКИ ДИНОЗАВЪР”,
ТЪРСЯТ ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА В ГЛИНЕСТИТЕ ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ. В
РЕЗУЛТАТ НА ТЕХНИЯ ТЕЖЪК ТРУД ПРЕД ОЧИТЕ НИ ИЗПЛУВА ЕДИН ЧУДЕН
СВЯТ, ОСТАНАЛ ДАЛЕЧ В МИНАЛОТО.
ТЕКСТ: Д-Р ТОМАШ ЕЛТЕР
СНИМКИ: ЕРНЬО РАКМАНИ/PROFIMEDIA
ИЛЮСТРАЦИИ: ЛАСЛО ИЛЕШ, МАРЦЕЛ СЮЧ
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Hungarosaurus tormai
НАМИРАМ СЕ В УНГАРИЯ. ПЪТУВАМ ПО НАЙ-ОБИКНОВЕНО ШОСЕ.
КОГАТО ОБАЧЕ ДОСТИГАМ ТАБЕЛАТА С НАДПИС ИХАРКУТ И ОТБИВАМ
ОТ ПЪТЯ, ПОПАДАМ В ДРУГ, СЮРРЕАЛИСТИЧЕН СВЯТ. НА ЕКРАНА НА
GPS-А Е ИЗПИСАНО „НЕПОЗНАТА ОБЛАСТ“. НАВЛИЗАМ В ДРЕВНОТО
ЦАРСТВО НА ДИНОЗАВРИТЕ. НАСРЕД НИЩОТО СЕ ИЗДИГА ГОЛЯМ КРЪСТ.
ТУК НАВРЕМЕТО Е ИМАЛО МАЛКО СЕЛЦЕ; КРЪСТЪТ ОТБЕЛЯЗВА КЪДЕ
Е БИЛ ПЛОЩАДЪТ. ВСИЧКО Е ТОЛКОВА НЕРЕАЛНО, ЧЕ СЕ УЧУДВАМ, ЧЕ
ТЕЛЕФОНЪТ МИ ИМА ОБХВАТ. ОБАЖДАМ СЕ НА АТИЛА ЙОШИ.
– ДВА ПЪТИ ЗАВИВАШ НАДЯСНО И ОТМИНАВАШ СТАРИТЕ ПОСТРОЙКИ.
ЩЕ НИ НАМЕРИШ В ГОРИЧКАТА ОТ ЛЯВАТА СТРАНА НА ПЪТЯ – УПЪТВА
МЕ АТИЛА С ДРЕЗГАВИЯ ГЛАС НА ЧОВЕК, КОЙТО ПРЕДИ МАЛКО Е СТАНАЛ.
ТЕКСТ: ДЖОРДЖ Д. СОМО
СНИМКИ: ЕРНЬО РАКМАНИ,
ДЖОРДЖ Д. СОМО, ПЕТЕР ГУЯШ

www.theexplorer.bg

тоï5
NAVIGATOR

4
5
2

1

3
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наõодки в Óнгариÿ
Човекоподобната маймуна от Рудабаня

ТЕКСТ: Д-Р ТОМАШ ЕЛТЕР
СНИМКИ: АРХИВ

Първият рудапитек е открит през 1967 г. Оттогава са намерени над 250 останки от
праисторически маймуни – едни от най-важните свидетелства за еволюцията на
човекоподобните маймуни и хомо сапиенс. Превърналият се в световна сензация рудапитек
е описан от проф. Ласло Кордош и Миклош Крецои. В резултат на изследователската
работа на унгарско-канадския екип на 13.07.1999 г. в Рудабаня геологът Габор Херняк
намира извънредно запазен череп. Находката се състои от почти непокътната горна и
долна челюст заедно с по-голямата част от ябълчната кост и черепа. Рудапитекът, смятан
за най-близкия общ прародител на шимпанзето и човека, живеел по дърветата, ходел
на четири крака и се хранел с крехки клонки и плодове. Живял преди 10 млн. години,
когато местността около днешния град Рудабаня е представлявала крайбрежието на
огромното, слабосолено Панонско езеро, което по онова време вече е било изгубило
връзка със Световния океан.
По
мочурливото,
гористо
крайбрежие, характеризиращо
се с топъл субтропичен климат,
освен рудапитеци живеели и
други маймуни – анапитеци,
както
и
слоноподобният
Tetralophodon
longirostris,
трипръстият праисторически
кон
Hipparion
sp.,
едри
носорози и свиноподобни.
От
дванадесетте
черепа,
намерени в целия свят, пет
са открити в Рудабаня. Сред
тях е и най-добре запазеният
екземпляр, открит през 1999 г.
Изследванията
продължават
под ръководството на проф.
Ласло
Кордош,
директор
на
Унгарския
национален
институт по науки за земята и
световнопризнат специалист по
палеонтология.
www.theexplorer.bg

Плактодонтът
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Една от най-известните унгарски находки е
намерена от учителя Дежьо Лацко през 1899 г.
в каменната кариера край гр. Веспрем. Макар
да не бил палеонтолог, Лацко веднага разбрал
какво важно откритие е направил. Вкаменелият
череп бил напълно запазен, скелетът бил
почти непокътнат, имало и останки от черупка.
През 1907 г. тези вкаменелости са описани от
берлинския палеонтолог Ото Йекел, учен с
международно признание. Йекел установил, че
животното е представител на нов род от разред
плактодонти, измрели морски влечуги от триаса,
които външно приличат на морски костенурки,
но всъщност не са им родственици. Placochelys
placodonta живял преди 230 млн. години, през
късния триас, в плитчините на тропическото море,
което се ширело на мястото на днешния Бакон.
За разлика от същинските костенурки, черупката
на плактодонта не се е сраснала с ребрата и
скелета му. Находката от Веспрем е единственият
почти напълно запазен скелет от плактодонт в
света. Ценната вкаменелост се пази в Унгарския
национален институт по науки за земята.

Стъпки от динозавър

Блатните кипариси от Бюкабран

През 1966 г. минният инженер Дьорд Вайн и
палеонтологът от Унгарския национален институт по
науки за земята Андраш Ташнади Кубачка се натъкват на
изключително редки отпечатъци. През 1980 г. на същото
място са намерени още, при това много по-запазени
отпечатъци от стъпки на динозавър. Следите са открити
в скала от ранната юра на възраст 200 млн. години.
През 1983 г. въз основа на отпечатъците Ласло Кордош
идентифицира нов вид – Komlosaurus carbonis. През
1988 г. в долината Каролина студенти геолози откриват
стотици отпечатъци. Подобен брой находки на една място
е куриоз дори в световен мащаб. Комлозавърът е живял
през ранната юра, движел се е на два крака, дължината на
тялото му вероятно е достигала 2-3 м. Скалата, в която са
намерени следите, е остатък от тропическите мочурища,
които някога се простирали по морското крайбрежие,
обитавано от комлозавъра и неговите съвременници.

През лятото на 2007 г. в района на лигнитната мина в Бюкабран хора се натъкват
на 16 блатни кипариса, застинали изправени. Сензационното в случая е, че, за
разлика от други подобни находки, стволовете на дърветата не са вкаменели
или овъглени, а е запазена първоначалната органична материя. Блатният
кипарис (Taxodium sp.) предпочита топлия субтропичен климат. Преди 7-8 млн.
години, през късния миоцен, този вид дървета растели по мочурливите брегове
на Панонското езеро. Шестнадесетте кипариса вероятно са били високи по 3040 м. Запазените стволове са с височина 5-6 м и диаметър 1,5-3 м. Дърветата по
всяка вероятност са били унищожени от кална лавина, предизвикана от силна
буря. Наносите затрупали корените на кипарисите. Съдейки по размерите,
праисторическите дървета вероятно са били по на 300-400 години, когато тинята
ги е заляла. Уникалните останки от кипарисите са консервирани и могат да бъдат
видени в музея „Ото Херман“ в Мишколц.
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ВСЕ ОЩЕ НЕ СА НАМЕРЕНИ
ОСТАНКИ ОТ КОСТИ НА
КОМЛОЗАВЪР

Вулканичният туф в Ипойтарноц

5

Едно от най-значимите находища на палеонтологични останки в света се
намира в Ипойтарноц и датира от ранния миоцен. На праисторическия
речен бряг, превърнал се в пясъчник, могат да се видят хиляди отпечатъци
от стъпките на животни, населявали някога тези места. Те са се запазили
благодарение на голямо вулканично изригване отпреди 23 млн. години,
което покрило речната долина с дебел слой пепел. На площ 2000 кв.
м. изследователите са открили общо 3000 отпечатъка. До момента са
идентифицирани следите на 14 вида гръбначни животни – носорози,
елено- и сърноподобни, гризачи и птици. Вулканичният туф е съхранил
СЛЕДА ОТ ЕЛЕН, ОСТАВЕНА В СТЪПКА ОТ НОСОРОГ.
добре и субтропичната гориста растителност, която е виреела в близост
до реката през миоцена. Открити са над 15 хил. отпечатъка от листа,
сред които преобладават лавровите дървета и най-вече магнолиите. Наред с тях в областта са били разпространени палми, измрели видове
тропически бръшлян, топлолюбиви сродници на ореха, както и праисторическият вид Platanus neptuni. Без съмнение най-известната растителна
вкаменелост от Ипойтарноц е огромното пиниево дърво, което местният земевладелец Ференц Кубини е открил през 1836 г. Това е най-голямата
вкаменелост на дървесен ствол в света. Иглолистното дърво е родственик на съвременните секвои. Когато е намерено, стволът му бил дълъг 40
м. За съжаление от тази уникална находка днес са запазени само три по-малки парчета. Дървото вероятно е било високо 100 м, а обиколката му е
била 8 м. Тропическият рай в Ипойтарноц изчезнал при голямо вулканично изригване, но превърналата се в туф вулканична пепел е запазила за
нас прекрасния спомен за далечното минало.
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СЪБУЖДАМ СЕ, НАВЪН ВСЕ ОЩЕ Е ТЪМНО.
ОТДАЛЕЧЕ СЕ ЧУВА СМЕХЪТ НА ХИЕНИТЕ, А
ХОРЪТ НА ЦИКАДИТЕ И ЖАБИТЕ ЗАГЛУШАВА
ВСИЧКИ ДРУГИ ШУМОВЕ. ТОВА Е ПЪРВАТА
НИ НОЩ В АФРИКАНСКАТА ПУСТОШ,
ОЧАКВАТ НИ ОЩЕ ДЕСЕТ, НО АЗ ОТ ОПИТ
ЗНАМ, ЧЕ ТУК НЕ ВАЖИ ПРИНЦИПЪТ „ИМА
ВРЕМЕ“. НАМИРАМ ЮЖНИЯ КРЪСТ НА
НЕБЕТО, ПОСТАВЯМ СТАТИВА НА КАМЕРАТА
В РОСНАТА ТРЕВА И ЧАКАМ. НА ХОРИЗОНТА
ВСЕ ПО-ЯСНО СЕ ОЧЕРТАВАТ ПОЗНАТИТЕ
КОНТУРИ НА КИЛИМАНДЖАРО.
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раят на януари е. Слънцето
едва се показва зад планината,
но в открития джип веднага
става по-топло. Намираме се в
Южното полукълбо, в полите на
Килиманджаро, в националния
парк Амбосели, Южна Кения.
Дъждовният сезон е свършил
само преди няколко дни. Земята е
мочурлива, в езерото Амбосели,
което понякога пресъхва за години,
сега блести вода. Пейзажът се
доминира от „Блестящата планина“,
която природата (и, разбира
се, политиката) се е опитала да
раздели по равно между две
държави. Огромният вулкан се
издига изцяло на територията
на Танзания и е достъпен само
оттам, но приказният му разкош
е видим само от Кения. Кибо
(най-високият вулканичен кратер
на Килиманджаро) със своите
близо 6000 м и ледената си шапка
преди винаги ми напомняше за
Хемингуей. Сега обаче неволно се

сещам за глобалното затопляне:
колко още ще можем да се
наслаждаваме на този символ на
Африка?
Тук, в Амбосели живеят найголемите стада слонове в Кения,
а също и представители на почти
всички източноафрикански
животински видове. Но голямата
притегателна сила на националния
парк не е само в животинския свят.
Най-големите трофеи за туристите
без съмнение са снимките, на които
обективът е уловил животните на
фона на заснежения Килиманджаро.
Ако снегът се стопи, Амбосели
ще се лиши от уникалното си
очарование. Кения, Африка и
светът пък ще изгубят не само един
ледник, но и една незабравима и
завладяваща легенда.
ЛАГЕР В ТЕХНИЯ ДОМ
Сафари. Тази дума на суахили
произлиза от арабски и неизменно
присъства в туристическата

терминология на всички езици.
Първоначалното й значение
е „пътешествие, екскурзия“.
Дълго време се е използвала
по повод ловните походи и
изследователските експедиции в
Африка. Днес сафари е по-скоро
форма на живот, специфична
африканска форма на екотуризъм,
част от която е дебненето на
животни с фотоапарат, спането на
палатки и сливането с природата.
На истинско африканско сафари
се ходи с джип или пеш. Път често
няма, групите са малки – по 6-8
души. По правило всеки екип носи
със себе си цялостно оборудване
от полева кухня до преносим душ,
– всичко, което може да потрябва в
саваната. Лагерите се правят сред
пустошта, най-често в близост до
река и в полите на скални масиви,
като се внимава да не се засегне
обиталището на нито едно животно.
Основното правило гласи: в дивата
природа ние сме само гости, при
това гости нечакани и неканени.

Повечето „домакини“ толерират
присъствието ни, но не бива да
се учудваме, ако дървото, под
което сме опънали палатката си,
стане храна на слоновете, ако през
нощта лагерът ни бъде посетен
от семейство любопитни лъвове,
дошли да покажат на малките
си своята ловна територия, или
ако в ранно утро палатката ни
бъде разбутана от кротко пасящ
хипопотам.
ЕТИОПИЯ
езеро
Туркана

КЕНИЯ

УГАНДА

СОМАЛИЯ
планина
Кения
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ТЕКСТ И СНИМКИ:
Д-Р ЯНОШ ЛЕРНЕР

Найроби
езеро
Виктория

ТАНЗАНИЯ

Килиманджаро
Кибо

о

75 км.

Момбаса
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Киëиìанджаро
Íåâåðîÿòíàòà ïëàíèíà
ВИТЕ
НАЙ-КРАСИ
А СВЕТА
ВУЛКАНИ Н

III/3.

ПРЕДИ ГОДИНИ ХЕМИНГУЕЙ Е ИМАЛ ЩАСТИЕТО ДА
СЕ НАСЛАДИ НА СНЕГОВЕТЕ НА КИЛИМАНДЖАРО.
ДНЕС ВЕЧЕ ОТ БЯЛАТА ШАПКА НА ТОЗИ ВРЪХ НЕ
Е ОСТАНАЛО ПОЧТИ НИЩО. ВСЪЩНОСТ, ГЛЕДАНА
ОТДАЛЕЧЕ, ТЯ ПРИЛИЧА ПО-СКОРО НА УЧЕНИЧЕСКА
ЯКИЧКА. НО И ТАКА НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ В СВЕТА,
КОЙТО НЕ Е ЧАСТ ОТ ПЛАНИНСКА СИСТЕМА, Е
ВЪЗХИТИТЕЛЕН. КОГАТО ПРИСТИГНЕШ В ЗЕМИТЕ НА
МАСАИТЕ, ТОЙ Е ТАМ – 5000 М НАД ГЛАВАТА ТИ.
ТЕКСТ И СНИМКИ:
ЛАСЛО НАДАИ
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Òиøината
наÒаéван

РАЗБИРАМ САМО ПОСЛЕДНАТА ДУМА
ОТ МОНОТОННО ПОВТАРЯЩАТА СЕ
МАНТРА: ТАЙВАН. НО ОТ ТОНА НА ТЕКСТА,
ПРИПЯВАН НА ДИАЛЕКТА МАНДАРИН,
СТАВА ЯСНО, ЧЕ ПОКЛОННИЦИТЕ МОЛЯТ
КШИТИГАРБХА БОДХИСАТВА, СВЕТЕЦА
ПАЗИТЕЛ НА МАНАСТИРА, ДА СПОМЕНАВА
В МОЛИТВИТЕ СИ ТЯХНАТА ОСТРОВНА
ДЪРЖАВА. НАЧЕЛО НА ШЕСТВИЕТО,
КОЕТО СЕ ВИЕ НАГОРЕ ПО БИЛОТО НА
ПЛАНИНАТА, КРАЧИ САМАТА УЧИТЕЛКА,
ГЛАВНАТА ИГУМЕНКА, ПОЧИТАЕМАТА ТИЧАЙО. ОБЛЕЧЕНА Е В ОРАНЖЕВО-ЧЕРВЕНА
ПЛАЩЕНИЦА, СИМВОЛИЗИРАЩА ОГЪНЯ;
В РЪКАТА СИ ДЪРЖИ РОЗА, С КОЯТО
РЪСИ ОКОЛО СЕБЕ СИ СВЕТЕНА ВОДА ОТ
ИЗВОРА НА ЖИВОТА. В ТЯНСЯН, ТАЙВАН, Е
ЗАПОЧНАЛО ТРАДИЦИОННОТО ГОДИШНО
БУДИСТКО ПОКЛОНЕНИЕ.
ТЕКСТ И СНИМКИ:
ДЖОРДЖ Д. СОМО
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БАНКОК СЕ ГОРДЕЕ С НАЙ-ДЪЛГОТО
ГЕОГРАФСКО ИМЕ В СВЕТА.
(ОФИЦИАЛНОТО НАЗВАНИЕ НА
ГРАДА СЕ СЪСТОИ ОТ ОБЩО 21
ДУМИ.) В ТОЗИ ГРАД НЕ ТРЯБВА
ДА СЕ РАЗХОЖДАТЕ, А ДА СЕ
ИЗГУБИТЕ СРЕД НЕБОСТЪРГАЧИТЕ,
СТАРИТЕ АВТОБУСИ, УЛИЧНИТЕ
ГОСТИЛНИЦИ, ХРАМОВЕТЕ И
УСМИХНАТИТЕ ХОРА, ЗА ДА
ОПОЗНАЕТЕ ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА
10-МИЛИОННИЯ МЕТРОПОЛИС.
ТЕКСТ И СНИМКИ:
БАЛАЖ КУНДЕРМАН

Íе
сïираé
да се усìиõваø
в града на ÀÍÃÅËÈÒÅ
ЗА ЕВРОПЕЕЦА ОФИЦИАЛНОТО ИМЕ НА
БАНКОК Е СЪЩО ТОЛКОВА СЛОЖНО И
СЮРРЕАЛИСТИЧНО, КОЛКОТО И САМИЯТ
ГРАД: КРУН ТЕП, ГРАДЪТ НА АНГЕЛИТЕ.
В ПРОВИНЦИЯТА МНОЗИНА ВСЕ ОЩЕ ГО
ПОЗНАВАТ САМО ПОД ТОВА ИМЕ.

Ò

ук-тук си проправя път
през улиците на гигантския
метрополис, осветени от
хиляди светлини. Изпреварва отдясно,
изпреварва отляво, а ние се хващаме
за главите и стискаме багажа си.
Едва се е зазорило, но въздухът
вече е много топъл. Пристигнахме
в столицата на Тайланд преди десет
минути, сънени слязохме от автобуса и
спряхме тази шумна триколка. Колата
лети, шофьорът се обръща от време на
време и пита нещо, междувременно
заобикаля други двама водачи и
едно куче и… се усмихва. Усмихва
се и обяснява нещо, после отпива
голяма глътка енергийна напитка и
отново дава газ. Бавно се развиделява,
очертанията на редуващите се модерни
и стари къщи се изпълват с багри.
Небостъргачи, незастроени парцели,
осеяни с боклуци, нови бетонни къщи
и бараки, надвиснали над каналите.
От ниското превозно средство едва се
вижда навън, затова протягам шия. Как
ли изглежда градът? Какво се случва
в Банкок от ранно утро до късно през
нощта и как гледат на света неговите
жители?
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100 години
ïоëÿрна

саìота
ЕДИН КОНТИНЕНТ. ДВАМА ФОТОГРАФИ.
СТО ГОДИНИ МЕЖДУ ТЯХ. ХЕРБЕРТ
ПОНТИНГ И ЖАН ДЬО ПОМЕРЮ СНИМАТ
ЗАВЛАДЯВАЩАТА ЛЕДЕНА ТИШИНА НА
АНТАРКТИДА С РАЗЛИКА ОТ ЕДИН ВЕК.
ОТ ХИПНОТИЧНО СПОКОЙНИТЕ ИМ
ФОТОГРАФИИ СЕ ВИЖДА, ЧЕ НА КРАЯ НА
СВЕТА ВРЕМЕТО СЕ ДВИЖИ С ДРУГ РИТЪМ.
ТЕКСТ: ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ
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IN MEMORY

50Китингър
Джоузеф
години

Скок
в стратосферата

ТЕКСТ: Д-Р ТОМАШ ЕЛТЕР
СНИМКИ: АРХИВ НАСА

Д

жоузеф Китингър (р. 27.07.1928
г.) е полковник в оставка
от Военновъздушните сили
на САЩ. Преди повече от 50 г.,
на 16.08.1960 г.q той прави скок
от 31 300 м надморска височина,
поставяйки рекорд, който и до
днес остава ненадминат. В базата
на Военновъздушните сили на САЩ
в Холман, Ню Мексико, Китингър
от 1957 г. се занимава с височинни
полети и скокове с парашут над
тропопаузата. Тогава, в рамките на
проекта Manhighq той се издига
на 29 500 м надморска височина с
хелиев балон – рекорд в историята
на височинните полети. Успешният
полет слага началото на теоретичните
и техническите проучвания в
областта на височинните скокове
с парашут. Скокът в стратосферата
поражда многобройни въпроси от
физиологично и техническо естество,
които очакват отговор.
Стратосферата е пояс от атмосферата
на височина 10-50 км. За разлика
от тропосферата, в стратосферата
долните слоеве са по-студени, а
горните са относително топли заради
озоновия слой и интензивното
ултравиолетово лъчение. От
биологична гледна точка в средния
слой на стратосферата (20-30 км)
условията са космически. Въздухът тук
е прекалено рядък и не е достатъчен
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за поддържането на жизнените
функции.
Джоузеф Китингър започва да
тренира за скок в стратосферата
във военновъздушната база „РайтПатерсън“ в Дейтън, Охайо. В рамките
на проекта Excelsior той извършва три
успешни височинни скока. Първият
е на 16.11.1959 г., когато Китингър
скача от гондолата на хелиев балон
на височина 23 300 м. Този опит за
малко не завършва фатално. Поради
дефект в оборудването Джо попада
в авторотация и се върти около
собствената си ос със 120 оборота/
мин. По време на главозамайващото
падане тялото на парашутиста
получава ускорение 22 g, което е 22
пъти по-високо от земното ускорение.
Истинско чудо е, че Китингър
преживява чудовищното натоварване.
По време на падането той изгубва
съзнание и само изправната
автоматична система на парашута го
спасява от смърт. Произшествието
обаче не спира Китингър. Той
анализира случилото се и си вади
поуки. Така се стига до историческия
скок. На 16.08.1960 г. Китингър,
облечен в специален скафандър,
се издига с балон на 31 300 м
надморска височина. Оттук се вижда
извивката на Земята, а небето е черно
и осеяно със звезди дори и през
деня… Китингър отваря вратата на
гондолата и скача буквално от прага
на космоса. Падането трае 4 мин. и
36 сек. Скоростта на падане достига

988 км/ч. С цел предотвратяване на
опасната авторотация Китингър скача
с гръб към земята и остава свит на
кълбо до отварянето на парашута.
Този изключителен опит е успешен;
с него са поставени едновременно
три рекорда: най-високо издигане
на балон, най-висока точка на скок с
парашут и най-дълго свободно падане.
В наши дни австрийският парашутист
Феликс Баумгартнер се готви да
подобри петдесетгодишния рекорд,
като скочи от 36 600 м. Проектът
Red Bull Stratos обаче за момента е
замразен.
Полковникът в оставка от
Военновъздушните сили Джоузеф
Китингър се радва на старините си в
добро здраве.
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