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ПЛАНИНЕ ЦАРКУ (2190 м) – РУМУНИЈА

МИНЕРАЛОШКИ МУЗЕЈ ОКНА ДЕ ФЈЕР – РУМУНИЈА

MUNŢII ŢARCU – ROMÂNIA
23 – 25. септембар 2011.

Muzeu de mineralogie Ocna de Fier

Н

а око 7 километара од места Бокша са стране пута од Вршца
ка Решици, у селу Окна де Фјер, налази се лепа и занимљива
збирка минерала. Власник овог музеја и необичне колекције
је Константин Грујеску (1924) рудар који је 55 година сакупљао
лепоте из дубина земљине коре. Музеј минерала најнеобичнијих
облика, пореклом из рудника гвожђа, који се налази у његовој
кући број 113, приказује преко 2000 примерака лепоте без премца,
углавном пронађених у оближњим рудницима, али и из других
делова Румуније, па и са неких локалитета у свету.
Експонати су фасцинантних боја и облика који побуђују машту.
Поједини минерали су жути (природни сулфат са Калиманских
планина на североистоку Румуније), црвени са сивим (реалгар из
рудника Нове Молдове на Дунаву), зелени са сивим и браон (малахит
из Окна де Фјер), љубичасти (кварц, врста аметиста), розе (розе кварц
из Окна де Фјер), златни (пирит), бордо са црним (лимонитизовани
калцит), златножути (гранат из Окна де Фјер) или лимун-жути (врста
швајцерита). Због различите кристализације, неки експонати се
састоје од сраслина четвртастих (пирит из места Догнечеа) или
троугластих страница (галенит), док остали представљају радијалне
сраслине (тзв. форма крст Св. Андреја). Звезда колекције јесте звезда
Грујеску, са радијалним сраслинама у облику крста, пронађена у Окна
де Фјер, у подземном „џепу“ од глине.
Низ експоната је зооморфних облика, други подсећају на роботе, колаче, снег, дрвеће, тканине, руже, чак и на келерабу. Посебан
експонат је „Краљичина огрлица“ (калцит и халкопирит). У истој
витрини се налази „Oтров кардинала“ (реалгар и бурнонит), који
због отровних остатака арсен-сулфида, рудари никада нису носили
кући. Ту се може видети и розе кварц са наводним паранормалним
особинама, који су локални политичари послали на поклон Елени
Чаушеску, а она га вратила, зато што је излуђивао, те се тако поново
нашао у збирци код куће. Још једну Грујескуову „колекцију“ чини
десет томова књиге утисака, у коју смо се и ми уписали, задивљени
величином колекције, посвећеношћу и стрпљењем нашег домаћина
на стварању ове збирке.

11 инфо-табли, а последња се налази при самом врху планине. На
врху је још једна метеоролошка станица и прелеп видиковац, који
је нажалост у већем делу нашег боравка био обавијен маглом. Док
смо се одмарали од пешачења, на врх се успела група возача ендуро
мотора и АТВ-а. Један од младића нам је пришао и на добром српском
језику рекао да је Србин из Темишвара. Разговарали смо више од пола
сата. Лепо је чути нашу реч у страној земљи на скоро 2200 метара.
По силаску са планине Царку, одлучили смо се да комбијем
наставимо даље још неколико километара до скијашког центра
Мунтеле Мик, који се налази на висини од 1525 метара, и освојимо
и другу планину у истом дану. Овај центар расте и ускоро ће бити
веома значајан, са већим бројем добрих хотела и са добрим али
не нарочито захтевним скијашким стазама, погодним за младе и
скијаше са мање искуства. Изнад центра, на висини од 1640 метара,
налази се крст висок 30 метара, који је ноћу осветљен, а посвећен је
жртвама Румуније у Првом светском рату. Одатле благо узбрдо води
стаза на сам врх Мунтеле Мик (1808 метара). Врх је веома простран
и раван, и да нема каменог стуба не бисмо знали где се тачно налази
највиша тачка, мада смо стекли утисак да је због пространства
и заравњености, стуб могао да буде постаљен било где. Сасвим
добар планинарски дан смо завршили око 18 часова, са укупно препешачених 20 километара на обе планине и 1200 метара успона.
Ове године смо због кризе и беспарице наших чланова доста
подбацили са путовањима. Због близине, приступачности, солидне
висине и прелепе природе, одлучили смо се да овај планинарски
излет поновимо у септембру 2012. године, али само са једним
ноћењем. Надамо се да ће овај чланак и фотографије подстаћи читаоце да путују са нама на Царку, те зато нећемо овај приказ дужити.
Наставак описа планинарских стаза и природних вредности планине Царку објавићемо у годишњаку Геа 12. Желимо посебно да се
захвалимо Валентину Балабану и Георгеу Еладеу, нашим пријатељима
и члановима горске службе „Салвамонт“ за жупанију Караш-Северин
на помоћи око организације и гостопримству.

Фотографије: Предраг Пртљага

Ч

есто смо се питали која је Вршцу најближа висока планина? У
нашим годишњацима то питање смо повремено и поставили.
Да бисмо на њега одговорили, потребно је да одредимо шта
је то „висока планина“, да ли је то висина 2000 метара, или можда
2500 метара? Како год било, без сумње, одговор је да се таква планина налази у Румунији. Неке су толико близу, да се при одличној
видљивости, нарочито зими, могу видети голим оком са Вршачких
планина. Пример такве планине је масив Царку, више пута током
децембра 2011. виђен са Лисичје главе како се бели под снегом, што
га постаља на прво место и највишу планину виђену голим оком са
Вршачких планина.
Царку се налази на 165 километара од Вршца, трасом Вршац
– Решица – Карансебеш – Мунтеле Мик, или на само 3 сата вожње,
укључујући и прелаз границе. Царку припада најзападнијем делу
Јужних Карпата (Трансилванијских алпа). Даље на запад почињу
Банатске планине, од којих га дели долина реке Тамиш, а ка истоку
и југоистоку се настављају масиви Ретезат и Годјану. Наша мала
екипа од 7 планинара успела се на највиши врх Царку (2190 метара),
обишла град Карансебеш, Музеј локомотива у Решици, Музеј минералогије у селу Окна де Фјер и српски манастир Шенђурађ код места
Гатаја. Смештај смо нашли у „Кући под кулом“, лепом пансиону
сеоског туризма између села Борлова и Турну Рујени, на 12 км од
Карансебеша. Собе су биле са 2 и 3 кревета, све са купатилом.
Планинарски дан почео је у 9:00 по румунском времену. Почетна
тачка била је на 1205 метара, првих 90 минута лагано се пењала до
1450 метара и метеоролошке станице Кунту. Од тог места престаје
шума и почиње јак и местимично оштар успон по пределу са ниском
травом све до 2190 метара. Успут наилазимо на информативне табле,
од којих је свака са различитим садржајем и даје обавештења о другој
вредности – шумским заједницама, фауни инсеката, птица, сисара
итд. На свим таблама пише да је Царку предео под заштитом у оквиру
мреже НАТУРА 2000, а стаза на којој се налазимо је тематска и има
назив „У потрази за планинским орлом“. На овој стази има укупно
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СЛАНО КОПОВО И КИКИНДА

КИКА – КИКИНДСКИ МАМУТ

ЗНАМЕНИТОСТИ КИКИНДЕ

ГеоТРИП 6, 5. новембар 2011.

амутима се називају све врсте изумрлог рода Mammuthus,
које припадају фамилији слонова (Elephantidae) и реду
сурлаша (Proboscidea). Појавили су се у доба плиоцена, живели су око 4,8 милиона година, а изумрли су крајем последњег
леденог доба, пре око 10.000 година. Вунасти мамут, последња преживела врста овог рода, била је савременик првобитних људи, који
су је често сликали на зидовима пећина. Осим ове, познати су још
и степски, северноафрички, јужни мамут и друге врсте. Ови моћни
сисари насељавали су широка пространства Евроазије, Северне
Америке и северне Африке, а бројност и распрострањење популација
појединих врста указују на успешност и добру прилагођеност, тако да
се не тако ретко могу наћи њихови остаци.
У глинокопу фабрике „Тоза Марковић“, у септембру 1996. године,
на дубини од 21 метар, пронађени су остаци степског мамута.
Утврђено је да је у питању 90% очуван скелет женке, коме недостају

М

Кикинда је град са око 40.000 становника, који се налази у
северном Банату, на десетак километара од границе са Румунијом.
Многобројни археолошки налази указују да су људи на овом
простору живели још пре 7000 година, одлазили, бивали и нестајали
зависно од историјских околности. Савремена историја Кикинде
почиње у периоду 1751 – 1753, када је подручје на коме се данас
налази град насељено. Први насељеници били су Срби, у служби
аустријских граничара, штитећи јужну Угарску од Турака. Касније
се насељавају Немци, Мађари, Јевреји и други народи. Аустријска
царица Марија Терезија је 1774. године посебном привилегијом
основала Великокикиндски привилеговани округ, као специфичан
облик економске, политичке и верске аутономије. Период од краја
XIX века до почетка Првог светског рата, био је миран,а обележен
је наглим привредним и урбаним развојем. После Другог светског
рата, највећи привредни успон град доживљава 1960-тих година.
У Кикинди постоји неколико знаменитости које вреди посетити
и видети – Зграда Курије (управа Магистрата Великокикиндског
дистрикта с прве половине XIX века, данас Народни музеј и Архив),
Црква Светог Николе (подигнута 1769. године на месту мале,
претходно срушене. Посебну драгоценост чине две зидне слике,
радови истакнутог сликара Теодора Илића Чесљара), Сувача (уопштени назив за млинове на суво млевење, где се као погон користила
снага коња, саграђена 1899. године. Иако је 1847. године постојала 51
сувача само у Кикинди, данас је ова једина сачувана у Србији од три
у Европи. Има облик вишестране пирамиде распона 15 и висине 7,5
метара, а један пар коња могао је да самеље 100 кг псенице врхунског
квалитета за један час),
Од природних знаменитости вреди поменути да Кикинда
светски рекордер са 733 избројаних сова утина у центру града,
затим Специјални резерват природе “Пашњаци велике дропље”, са
јединим стаништима у Србији ове највеће птице Европе и Велики
парк “Бландаш”, споменик природе који потиче с половине XIX века.

само делови стопала и лопатице. На основу годова на попречном
пресеку кљова, процењено је да је ова животиња у тренутку смрти
имала 64 године, а уочене су на костима и дегенеративне промене
које указују на реуматизам и спондилозу. Старост фосила процењена
је на 500.000 година. Мамут је био висок 4,7 метара, дугачак око
7 метара, а дужина кљова била је 3,5 метара. Укупна тежина је
процењена на 7 тона.
Десет година после открића, фосил мамута је препознат као
могућност за едукацију, али и економски развој кроз туризам. У
оквиру пројекта који је финансирала Европска унија, поред осталих
активности адаптиран је музејски простор за чување и презентацију
овог јединственог објекта геолошког наслеђа. Из круга фабрике,
мамут је пресељен у Народни музеј, а његова реплика у природној
величини постављена је у дворишту Музеја. Направљен је једини
тродимензионални биоскоп у Србији, где посетиоци са посебним
наочарима могу погледати филм трајања 20 минута о животу мамута.
Женка мамута је брзо постала омиљена туристичка атракција, од
милоште названа „Кика“. У септембру сваке године, Народни музеј
организује „Мамут фест“, са низом едукативних и забавних садржаја
намењених популаризацији мамута код најмлађих.

Данијела Радека и Бранислав Басара

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„СЛАНО КОПОВО“
лано копово се налази у општини Нови Бечеј, од самог општинског центра удаљено 6 километара, путем у правцу Кикинде, у
близини реке Тисе. Овај необичан предео настао је у једном од
старих меандара Тисе, после исушивања мочвара и подизања насипа
у 17. и 18. веку. Река Тиса често је мењала свој ток, остављајући
„мртве“ рукавце и напуштене меандре. Управо у једном од тих
напуштених делова корита, настало је данашње Слано Копово, једна
од последњих преосталих сланих бара на слатинама Србије.
Салинитет воде потиче од тла – како је земљиште слано и
вода је слана, па у језеру живе карактеристичне врсте прилагођене
на присуство соли (халофите врсте). Вода у Слано Копово највише
притиче падавинама, али и површинским токовима и поџемним
изворима, а губи се испаравањем, па се неретко у летњим месецима
дешава да бара потпуно пресуши, остављајући белу скраму соли
дебелу и неколико центиметара. Слано Копово је центар биолошке

разноврсности и репрезентативан је пример слатинског станишта.
Преовлађује слатинска вегетација везана за солончаке. На Сланом
Копову је очувана специфична слатинска биљна заједница. Најзначајнији представници ове вегетације су цаклењача, звездан,
јурчица и панонска јурчица, које су раритети заштићени законом.
Најзначајнији биљни представници слатинске вегетације су:
цаклењача, јурчица и панонска јурчица.
Слано Копово је једно од најважнијих, карактеристичних
станишта птица у Србији. Његова посебна вредност је гнежђење
врста атипичних за Панонску низију. Такође, овде је јединствена
селидбена станица за миграторне врсте. Како се налази у близини
Тисе, птице које прате њен ток и шумски појас радо слећу на ову
широку, отворену водену површину. Ово подручје повољно је за
ждралове, патке, гуске, шљукарице, као и птице сабљарке и морске
жаларе. На Сланом Копову је евидентирано више од 210 врста птица,
од којих су 73 гнездарице. Од представника сисара, значајни су
текуница, патуљасти миш и степски твор.
Због својих вредности, Слано Копово је 1989. године проглашено
за међународно значајно станиште птица у Европи. Ревизија
овог документа урађена је 2000. године, када је проглашено IBA
(Important Bird Area) подручје. Званична државна заштита Сланог
Копова успостављена је 2001. године на површини од 976 хектара,
уредбом Владе Републике Србије, као специјални резерват природе,
природно добро од изузетног значаја прве категорије. За управљача
овог подручја одређено је Ловачко друштво из Новог Бечеја. На листу
заштите мочварних подручја од међународног значаја по Рамсарској
конвенцији, стављено је 2004. године.
Специјални резерват природе Слано Копово поседује добре
туристичке потенцијале – пејзаже, занимљиву флору и фауну, стада
животиња, ђермове и околне салаше, који туристима могу понудити
и лепоту природе и слику традиционалног начина живота. Укупној
вредности простора доприноси и црква Арача која је саграђена
крајем XII или почетком XIII века. Чланови Ловачког друштва из
Новог Бечеја, као управљачи Специјалног резервата, урадили су
велике и значајне активности на заштити и представљању природних вредности широј заједници, обележили су стазе и границе
резервата, подигли осматрачнице уз језеро, а отворен је и
инфо-центар који може да прими посетиоце у оквиру програма
едукативног и научног туризма.

Фотографије: Горан Николић и Владимир Стајић

ГеоТРИП је активност која се одржава у јесен сваке друге године, а чији је циљ промоција геонаслеђа и значаја заштите објеката
геонаслеђа. Тада разна еколошка удружења и институције у Европи организују једнодневне излете до неког таквог објекта,
представљајући његове вредности и значај. Први пут је ГеоТРИП у Србији организовао 1995. године Завод за заштиту природе Србије и
до данас је, уз прекиде, Завод укупно 6 пута организовао ову активност. Наше друштво се придружило 2001. године и од тада редовно
водимо наше чланове и пријатеље на ГеоТРИП, па су Завод и ПД „Геа“ једине две организације у Србији које спроводе ову активност.
На 5 претходних путовања, посетили смо Ресавску пећину и водопад Лисине (2001), Пећину Церемошњу (2003), Тителски брег (2005),
Засавицу (2007), Рајкову пећину и Ваља прераст (2009). Овогодишњи, шести наш ГеоТРИП посветили смо Сланом Копову и кикиндском
мамуту. Укупно је 30 наших чланова и пријатеља учествовало у овом природњачком путовању. Желимо да се на помоћи захвалимо
Браниславу Басари, предсенику планинарског друштва „Кинђа“ из Кикинде.
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З

а разлику од неких
прошлих времена,
када је друштвено
ангажовање омладине
било организовано и подржавано, данас млади људи у Србији немају
много садржаја који ће им окупирати пажњу и подстаћи их на неку
активност или креативну делатност. Младима су сужени избори,
наметнути су им други приоритети, вредности и циљеви, па показују
слабу вољу и незаинтересованост за многе области, па и за праћење
науке и технолошког напретка.
После више година рада са младима, сматрамо да не постоји
наука која може више и јаче да стимулише младе људе за нова
достигнућа и померања граница познатог, као што је то у стању
астрономија. Зато је ова наука у последњих 400 година доживела

матично друштво, па старији чланови стално раде на популаризацији
и сваке године почињу испочетка.
Рад на проналажењу нових аматера и одржавање на окупу, врло
су тешки, траже много волонтирања и добре воље, а за заједницу
су често невидљиви и неразумљиви. Зато је потребно разумевање
и подршка локалне и шире друштвене заједнице. Наше пројекте за
популаризацију астрономије су 2009. године финансијски подржали
Фонд за отворено друштво и Покрајински секретаријат за омладину
и спорт, а ове 2011. године, указана нам је посебна част – Центар
за промоцију науке Републике Србије, одабрао је само 33 пројекта
из целе Србије, а међу њима и наш. У каквом смо се друштву
нашли, можемо закључити кад погледамо које су све велике институције и организације добиле средства за своје пројекте – Природно-математички факултет, Српско хемијско друштво, Српска ака-

невероватан развој и постала симбол колективног напора човечанства и тежње за свеукупним напретком. Поред снажног подстицаја за
интердисциплинарно изучавање науке, астрономија може, нарочито
младом човеку, да пружи и велико задовољство, па је бављење
њоме вишеструко корисно. Звездано небо је широко и отворено за
све, а астрономија је вероватно једина наука којом се могу бавити и
у њој уживати подједнако аматери и професионалци. Постоје бројни
примери у историји науке, али и у савремено доба, да су значајна
открића у астрономији остварили управо аматери.
Природњачко друштво „Геа“ једно је од неколико астрономских
друштава у Србији. Годинама радимо на популаризацији астрономије
и других природних наука, покушавамо да заинтересујемо младе за
природне науке и у томе имамо резултата. Појавио се одређени број
младих које астрономија занима, долазе на посматрања, читају
литературу и желе да се аматерски њоме баве. Међутим, после
завршене средње школе одлазе на студије у Београд и Нови Сад,
тамо се учлањују у астрономска друштва и годинама се не враћају у

демија наука и уметности, Задужбина Илије Коларца, Институт Винча,
Институт за физику, Астрономска опсерваторија Београд, Саобраћајни
факултет, Филозофски факултет и наше Природњачко друштво „Геа“.
Ако погледамо по градовима, од 33 пројекта, 25 су добиле београдске
организације, 3 пројекта добиле су нишке, 2 новосадске, а по један
пројекат одобрен је за Приштину, Крагујевац и Вршац. Са друге стране,
за програме рада у области астрономије од општине Вршац наше
друштво није добило ни један динар од 2009. године, тако да нам није
први пут да добијемо више поштовања и признања ван наше средине,
него у нашем граду.
Од 2003. године поседујемо телескоп Целестрон Ц8, пречника
сочива 20 центиметара (8 инча) са монтажом ЕQ6, што је један од
најбољих телескопа у аматерској астрономији у Србији. Сваке године
приређујемо више јавних посматрања, углавном у време неке
занимљиве или ретке астрономске појаве. По нашој процени, кроз
окулар телескопа ка звезданом небу, поглед је барем једном упутило
око 6000 људи, махом из Вршца и шире околине.

Реализацијом пројекта „Мој поглед у васиону“, астрономска
секција нашег друштва остварила је у 2011. години обиман програм
активности на популаризацији астрономије и њој сродних наука,
пре свих физике и математике. Циљеви и активности били су: 1)
Одржавање популарних астрономских предавања и телескопских
посматрања за ученике виших разреда основних и све разреде
средњих школа у јужном Банату (општине Вршац, Бела Црква и
Алибунар), 2) Штампање промотивног летка у 2000 примерака,
3) Снимање и емитовање на локалним ТВ станицама специјалне
емисије о популаризацији астрономије, 4) Одржавање 11. Вршачког
астрономског сусрета, 5) Одржавање „Мале школе астрономије“.
Како је у 2011. години обележен велики јубилеј – 50 година од
првог лета човека у свемир, у тежишту наших предавања и презентација био је развој астрономске науке, посебно у вези великих
открића које нам је омогућила астронаутика. Циљна група су били
старији основци, средњошколци, студенти и други млади на подручју
јужног Баната. Нарочита пажња посвећена је младима у мањим
местима и селима, којима је ово била јединствена прилика да се
упознају са основама астрономије и телескопским инструментом.
Поред ове циљне групе, корисници су били и други заинтересовани
грађани који не припадају ових старосним групама.
Током месеца јуна, септембра, октобра и новембра, гостовали
смо у основним школама у Банатском Карловцу (општина Алибунар), Уљми, Павлишу, Великом Средишту (општина Вршац), као и у
Гимназији и Економској школи у Белој Цркви и Дому ученика у Вршцу.
Такође, активно смо учествовали на астрономском скупу у Делиблатској пешчари у организацији АД „Милутин Миланковић“ Панчево,

Поглед кроз телескоп Celestron 8
Природњачког друштва ”Геа”

кампу на Летенци (АД „Лира“ Нови Сад“), 29. Београдском астрономском викенду и Београдској летњој школи астрономије (АД „Руђер
Бошковић“ Београд). Више пута смо организовали јавна посматрања
Месеца, Сатурна, Јупитера, Венере и неких сјајнијих маглина са
Градског трга у Вршцу. Учествовали смо у више емисија на локалним
телевизијама, на научном програму радио Београда и радио Панчева.
Традиционални „11. Вршачки астрономски сусрет“ одржали
смо 28. и 29. октобра, при чему су гостовали уважени предавачи,
представљајући вршачкој астрономској публици најактуелнија
научна достигнућа. У току четири дана у новембру одржали смо
Малу школу астрономије при чему смо обрадили основе астрономије
на почетничком нивоу за ширу публику млађих генерација (било је
присутно 14 учесника).
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Нови космички
телескопи треба
да открију планете
сличне Земљи око
других звезда.

ОТКРИЈ СВОЈ ПОГЛЕД У ВАСИОНУ
Драган Лазаревић*

* Природњачко друштво „Геа“

Нов продор у Васиону омогућило је откриће радиотелескопа.
Осматрање далеких објеката радиотелескопима открило је пулсаре или неутронске звезде, а посредно су откривена и невидљива масивна тела малих димензија, такозване црне рупе. Једно
такво тело у центру наше Галаксије, према прорачунима има масу
четири милиона пута већу од масе Сунца, а у другим галаксијама
постоје црне рупе још милијардама пута масивније. Удаљена тела на
граници видљиве Васионе, такозвани квазари, у које увире материја
и при томе се ослобађа огромна количина енергије у виду светлости,
такође су веома масивне црне рупе. Радиотелескопима је откривено
и микроталасно позадинско зрачење, које долази из свих праваца,
за које космогонисти верују да је заостао радио-шум незамисливе
експлозије у којој је настала позната Васиона. Последњих деценија
откривено је више стотина планета, знатно већих од Земље, које
круже око других звезда.
Слику о Васиони употпунио је развој астронаутике, који је
званично започео 1957. године, успешним лансирањем првог
вештачког сателита у Земљину орбиту. Пре тачно 50 година,
догодио се легендарни лет Јурија Гагарина, првог човека у космосу.
Данас се у орбити налазе телескопи који посматрају Васиону у
опсегу електромагнетног зрачења које не пролази кроз Земљину

У центру квазара се
налазе масивне црне рупе.

Сонда Касини кружи око планете Сатурн
мерењима и прорачунавањем растојања између Сунца и других
звезда методом паралаксе, показале су се огромне размере тог
света. Колико је далеко нека звезда, друго Сунце, када нама делује
као немерљиво мала светла тачка? Нова открића су се низала кроз
векове развоја астрономије. Тако је људима постало познато да
светлост са Сунца стиже до Земље за осам минута, а између звезда
путује деценијама и вековима, да звезде нису равномерно распоређене у простору, већ су груписане у скупове, галаксије, а наше
Сунце са сто милијарди других звезда кружи око заједничког центра
наше Галаксије, Млечног Пута. Светлост путује сто хиљада година са
једног краја наше Галаксије на други, а таквих галаксија у Васиони
има на милијарде.
Астрофизика се у XX веку развијала упоредо са атомском и
нуклеарном физиком и дала одговоре на многа питања. Астрофизичари су проучили стотине хиљада звезда, развили моделе звездане
еволуције, објаснили како настају чудесни типови звезда, као што су
црвени џинови или бели патуљци, како и зашто се догађају експлозије
звезда које се називају нове и супернове. При експлозији супернове
једна звезда засија јаче него сто милијарди других.

Орбитални телескоп
Њутн посматра васиону у
области икс зрака.

П

ризор ведрог ноћног неба са мноштвом звезда на тамној
позадини и сребрнастом траком Mлечног пута која се пружа
преко небеског свода од хоризонта до хоризонта, вековима
је за људе било нешто недокучиво и непојмљиво. У незнању и
немогућности да поставе права питања и нађу одговоре, људи су међу
звезде пројектовали своју машту. Случајном распореду звезда давали
су имена бића и предмета, или замишљених ликова из легенди. Тако
су настала сазвежђа. Покушавали су да у сазвежђима и кретању Сунца,
Месеца и планета кроз њих пронађу утицај на сопствени живот.
У последњих 400 година од открића телескопа, астрономија
и читав низ сродних наука, доживеле су велики развој. Од првих
телескопских посматрања, непрекидно се мења спознаја о небеским
телима, планети Земљи и нашем положају у Васиони. Уследиле су
научне револуције и сазнање да је Земља само једна од планета
које круже око Сунца, а да је Сунце само једна од звезда. Прецизним

Међународна орбитална станица ИСС
је за сада једино боравиште људи ван
планете Земље

атмосферу. На основу гама, ренгенског,
ултраљубичастог или инфрацрвеног
зрачења стичемо сасвим нову слику
Васионе. Наш Сунчев систем, планете,
Пројект
сателити, комете и планетоиди су већ
TPF
деценијама подручије истраживања
космичких уређаја без људске посаде.
Тренутно космичке сонде круже око Меркура, Венере, Сатурна,
планетоида Весте, око Марса круже чак три космичке сонде, а
роботизована возила тзв. ровери се крећу по његовој површини
и истражују своју непосредну околину. Месец, наш први небески
комшија, одавно је истражен космичким сондама. У шест мисија,
по његовој површини је прошетало 12 астронаута, а садашња
истраживања су усмерена ка проналажењу најповољнијег места за
успостављање Месечеве базе, као трајне људске насеобине.
Шта може да уради појединац заинтересован за астрономију,
осим да прати научна достигнућа једне својеврсне и непрекидне
научне револуције? Посматрањем звезданог неба голим оком, могу
се научити сазвежђа, препознати планете и вештачки Земљини
сателити. Један о најсјајнијих објеката ноћног неба је и Међународна
орбитална станица ИСС Алфа, на којој редовно бораве космонаути,
а могу се уочити и бројни други Земљини сателити различитијих
намена, укључујући и астрономске. Упознавањем прича о настанку
имена сазвежђа стиче се сазнање о развоју људске цивилизације и
како су људи далеке прошлости доживљавали небо и свет у којем су
живели. Опремљен аматерским телескопом и наравно ентузијазмом,

свако може да ужива у посмарању кратера на Месечевој површини,
да види Венерин срп, Јупитерове природне сателите, Сатурнов
прстен а у време највећег приближавања и беле поларне капе и
друге веће формације на Марсу. У повољним условима, далеко од
градског светла, могу се видети и космичке маглине, звездана јата и
далеке галаксије са којих је светлост путовала милионе година да би
стигла до нашег ока. Ко је имао прилике да све то види може да каже
да има свој властити поглед у Васиону.
Наша планета Земља је само део Васионе. Бројни догађаји су
утицали на њу и развој живота на њој. Промене Земљине путање око
Сунца и положаја њене осе обртања, доводе до појаве ледених доба.
Падови планетоида, велике ерупције на Сунцу и експлозије чак и
далеких џиновских звезда, изазивале су праве катастрофе и нестанак
бројних животињских и биљних врста. Космичке појаве и процеси су
за науку својеврстан природни експериметални полигон у којем се
проверавају познати природни закони и можда откривају нови.
Откривањем сопственог погледа у Васиону припремамо се и за
велике подухвате који тек предстоје, као што су откривање Земљи
сличних планета око других звезда астрономским сателитима и
насељавање планета Сунчевог система са Марсом као првим циљем,
можда већ 2030. године. Васиона је увек доносила изненађења
и неочекивана открића. Зато бар понекад усмеримо поглед ка
звезданом небу – откријмо свој поглед у Васиону.

Велики догађај који треба да се оствари у 21. веку је
насељавање планете Марс.
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МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ И ЊЕГОВО АСТРОНОМСКО ДЕЛО – ТАЈНА ЛЕДЕНИХ ДОБА
др Милан С. Димитријевић*

Н

ајвећи српски астроном Милутин Миланковић (Даљ, 28. мај
1879 – Београд, 12. децембар 1958), био је потпредседник
Српске академије наука, директор београдске Астрономске
опсерваторије и професор Универзитета. У историју науке ушао је
као човек који је објаснио појаву ледених доба, спорим променама
у осунчавању Земље услед различитих утицаја због којих се мења
нагиб њене осе и карактеристике кретања око Сунца. Један је од
твораца календара који је прихваћен на сабору Православних
цркава 1923. године у Цариграду, а дао је и значајан допринос
популаризацији науке и организацији
астрономије код нас.
Милутин Миланковић у Бечу 1902. добија
диплому грађевинског инжењера, а 1904.
постаје доктор техничких наука. Стваралачки
приступа грађевинском послу и у овој области
добија неколико патената. Међу његовим
грађевинским делима поменимо статички
прорачун за нову Опсерваторију на Звездари,
као и за 19 мостова на прузи Ниш – Књажевац,
који су по први пут у Србији направљени од
армираног бетона. На позив да дође у Србију и
допринесе образовању свога народа, напушта
лагодан живот у европском Бечу и долази 1909.
године у отаџбину да помогне њеном развоју.
Почетком XX века, велика научна загонетка
било је постојање четири велика ледена доба
у Европи у последњих 600.000 година. Имена
Вирм, Рис Миндел и Гинц добила су по речицама
у Баварској и Швајцарској где су нађени њихови трагови. Последње се
завршило пре нешто више од 10.000 година, а у највећим налетима
хладноће на многим местима у Европи било је као данас на Антарктику.
Милутин Миланковић је сматрао да ову појаву могу да изазову три
астрономска узрока:
1) Промене нагиба Земљине осе – између 22о и 24,5о са периодом
од око 41.000 годину, услед чега се мењају услови осунчавања на некој
изабраној тачки на површини наше планете. Да би разумели зашто је ова
промена значајна замислимо шта би било када такав нагиб не би постојао.
Онда би у току целе године на свакој тачки на Земљи било увек исто
годишње доба. На северу би била вечита зима што би довело до ширења
леденог покривача и његовог продирања ка југу. У Европи би завладало
стално ледено доба. Овакве екстремне ситуације треба само да покажу
колико су и много мање промене од 2,5 степена важне за климу.
2) Прецесија – услед које се пролећна или гама тачка (тачка на небу
у којој се привидно налази Сунце у тренутку почетка пролећа) помера дуж
привидне годишње Сунчеве путање, са периодом од око 26.000 година,
што утиче на трајање годишњих доба. На своме путу око Сунца, Земља
се понаша као чигра, која се споро врти и њена оса описује површину
купе. Ова појава назива се прецесија. На њу утиче и Месец који изазива
додатно „тетурање” наше планете које се назива нутација. Како то може
да утиче на количину топлоте која нам долази од Сунца? Ако би неко
* Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11060 Београд

поставио питање када је наша планета најближа Сунцу, колико њих би
одговорило да је то 3. јануара, дакле током зиме? Али управо због тога,
она се брже креће него лети када је најдаља од наше звезде (4. јула), па
у Европи најхладније годишње доба траје седам дана и четрнаест часова
краће него најтоплије. Али услед прецесије, то ће се мењати и наступиће
време када ће трајати дуже. Наиме топлији део године у Европи је време
када се Сунце привидно креће од пролећне до јесење тачке, односно
од пролећне до јесење равнодневице. Пролећна тачка се креће дуж
привидне путање Сунца, односно у стварности се помера место на
елиптичној путањи Земље када почиње пролеће.
Ако пролеће почиње када је Земља најближе или
најдаље од Сунца, топлија и хладнија половина
године су исте дужине. Ако је она најближа Сунцу
у сред зиме или лета, разлика у трајању топлије и
хладније половине године је највећа. 3) Промена
ексцентричности Земљине путање око Сунца – са
периодом од око 100.000 година услед чега се
мења удаљеност од Сунца, што има утицај и на
трајање годишњих доба. Француски астроном
Жан Жак Ирбен Леверје, који се прославио
открићем планете Нептун, показао је да Земљина
путања циклично постаје више кружна па више
елиптична, при чему се ексцентрицитет мења од
једног до шест процената, што такође утиче на
трајање годишњих доба.
Мада су промене који сваки од наведених
узрока изазива мале, када сва три делују
заједнички, њихов утицај постаје значајан.
Проблем који је стајао пред Миланковићем је био и како посматрати
деловање ових утицаја, односно шта мерити. Он је уочио да су за
настанак ледених доба много значајнија хладна лета него хладне
зиме. Наиме у Сибиру, где температура зими иде и до -50оC, а лети
до +30оC нема глечера пошто високе летње температуре изазивају
топљење снега. А велики део Гренланда, где је зими око -10оC а лети
+8оC, је под снегом и ледом. Зато Миланковић рачуна како се у току
последњих 600.000 година мења географска ширина тачке која у току
лета прими од Сунца онолико топлоте колико данас прима тачка на
65о географске ширине, односно којој данашњој географској ширини
одговара осунчавање на ширини 65о у неком тренутку прошлости.
Тако је Миланковић добио своју чувену криву осунчавања Земље.
Миланковић је узео у обзир да када ледено доба почне и снег и лед се
нагомилају до неке висине, средња температура, која је на планинама
све нижа и нижа како се више пењемо, почиње да опада, како висина
леденог покривача расте. Зато када он достигне довољну висину,
ледено доба ће трајати све док опет три удружена астрономска узрока
не доведу до промене климе. На тај начин он је решио ову загонетку,
али су потврда и признање дошли тек после његове смрти.
Милутин Миланковић је најзнаменитији српски астроном. У част
његових научних достигнућа један кратер на невидљивој страни
Месеца и један кратер на Марсу добили су његово име а небом кружи
и мала планета 1605 Миланковић.

ПРВИ ЧОВЕК У КОСМОСУ – ПИОНИРСКИ ПОДУХВАТ ЈУРИЈА ГАГАРИНА

В

Драган Лазаревић *

ековни сан визионара и писаца научне фантастике о лету човека
у космичко пространство, ван Земљине атмосфере и даље,
остварен је први пут 12. априла 1961. године. Космички брод
„Восток 1“ са пилотом космонаутом Јуријем Гагарином (1934 – 1968)
направио је један круг око Земље, као први вештачки сателит са људском посадом и безбедно се вратио на територију Совјетског Савеза,
државе која га је и лансирала. Вест о том подухвату је обишла свет као
прворазрена сензација, заувек мењајући људску свест о границама
могућег, које наука и техника померају изван наше планете.

минута било у бестежинском стању, да би при уласку у атмосферу
било изложено оптерећењу и до 11 „ге”. При самом крају лета, на
висини од 7 км и брзини од 120 метара у секунди, ракетним седиштем
је био избачен из капсуле да би коначно отворио свој падобран и
спустио се на Земљу као при уобичајеном падобранском скоку, у
близини капсуле која је имала свој падобрански систем за спуштање.
Пошто је екипа за прихватање дошла до Гагарина и установила даје
он добро, радио Москва је емитовала историјску поруку о првом
космичком лету са људском посадом и читав свет дигла на ноге. Име

Јуриј Гагарин
1934-1968
Гагаринов лет је трајао 108 минута и одвијао се у неколико фаза.
Лансирање 290 тона тешке ракете носача Р7 такозване „Семјорке”,
обављено је са космодрома Бајконур, који се данас налази на територији Казахстана. Три степена ракете су убрзали Восток 1 масе 4,7
тона до прве космичке брзине од око 8 km/s и увели га у елиптичну
Земљину орбиту са највећом висином од 327 километара. Гагарин
је био први човек који је видео Земљу као лоптасто небеско тело,
а један његов поглед кроз прозор капсуле је обухватао хиљаде
километара предела над којима је летео. Посматрао је огромна
пространства и велике реке Сибира, плаветнило Тихог океана, да би
ушао у Земљину сенку и прелетео крајњи југ Јужне Америке. У току
лета, извештавао је командни центар и главног конструктора Сергеја
Корољева о условима у којима је био и подацима са инструмената.
Над Атлантским океаном је доживео космичко свитање и поново
се нашао на осветљеној страни Земље, да би над Африком почело
ракетно кочење и повратак у атмосферу. Потом је уследило атмосферско кочење, при коме се капсула масе 2,4 тоне усијала на
преко 3000 целзијусових степени, али је топлотна изолација од
азбестних влакана и синтетичких материјала у потпуности обавила
своју намену и смањила брзину на око 400 km/h. Капсула Востока 1
се спустила на земљу у Саратовској области у Русији.
Током лета, Гагариново тело било је изложено различитим
физичким утицајима. Прво је 8 минута изложено великом убрзању и
до 7 – 8 пута јачем од Земљине гравитације (тзв „ге“), после чега је 90
* Природњачко друштво „Геа“

Јурија Гагарина је постало симбол космичког пионира, хероја који
помера границе људских могућности изван наше планете.
Гагарин је, као личност, био изузетно скроман, што је вероватно
резултат врло тешког живота у току другог светског рата у коме је
његова родбина страдала. После рата је завршио занатску школу и
војну пилотску академију, да би летео на млазном авиону МиГ 15.
Потом ступа у одред космонаута и пролази најстрожу селекцију,
да би на крају од неколицине кандидата управо он био одабран
за историјски лет. Имао је тада само 27 година и у току лета је
унапређен од капетана у мајора авијације СССР-а. Примио је највећа
светска одликовања, а државама и разним организацијама је била
част дати Гагарину орден. Терет славе првог човека у космосу је
добро подносио и наставио је да се усавршава, завршивши високу
ваздухопловно техничку академију Жуковског. Активно је радио на
обуци и тренирању других космонаута, као и конструкцијама нових
космичких летелица. Његова жеља, да поново лети у космос, није
се на жалост остварила, јер је погинуо 1968. године при тренажном
лету на авиoну МиГ15. Оставио је иза себе две ћерке и завет другим
космонаутима да наставе његовим путем. У његовој отаџбини и
шиом света, подигнути су му бројни споменици а у Србији један
булевар у Београду и једна улица у Новом Саду носе име Јурија Гагарина. Остаће упамћен по очаравајућем осмеху, енергијом и људском
добротом којом је зрачио, био је први грађанин планете Земље.
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СУПЕРНОВЕ – ЕКСПЛОЗИЈЕ ЗВЕЗДА

Н

Александар Оташевић*

ајвећи део свога живота звезда проведе у стабилном стању,
фузионишући водоник у хелијум у своме језгру. То се одвија
дотле док у језгру има водоника довољно за ту сврху. Када,
услед фузије, водоника понестане, реакција престаје и, како више
нема притиска гаса и γ зрачења насталог у поменутој фузији, а који
(заједно са термалним притиском гаса) „уравнотежава” гравитацију,
делујући од центра ка периферији звезде (супротно гравитацији),
гравитација односи превагу и језгро почиње да се сажима. Са собом
повлачи и део звезданог омотача1. Са сажимањем, језгру и том делу
омотача расте температура, и када у повученом делу омотача достигне 107 К у њему отпочиње фузија водоника у хелијум – од тог тренутка тај део омотача постаје саставни део језгра2. Дакле, сада језгро има
два дела – унутрашњи, од хелијума, инертан са становишта одвијања
фузије, и спољни, активан, са фузијом H ––> He. Сажимање језгра се
одвија све док температура у његовом унутрашњем делу не достигне 108 К (ово је могуће за звезде чија је маса изнад половине масе
Сунца). На тој температури почиње фузија хелијума у угљеник и сада
су оба дела језгра активна. Тада престаје гравитационо сажимање
језгра јер део енергије ослобођене у фузији Не ––> С одлази на притисак гаса и γ зрачења који су више него довољни да зауставе даље
сажимање. Када се у унутрашњем делу језгра сав хелијум претвори у угљеник фузија Не ––> С престаје и унутрашње језгро почиње
да се сажима повлачећи са собом спољни део језгра, као и део омотача. Температура са сажимањем расте и када у повученом делу
омотача достигне 107 К у њему креће фузија H ––> He и он постаје
саставни део језгра. У међувремену, у слоју језгра у коме је до тада
„ишла” фузија H ––> He сав водоник је претворен у хелијум и када је
у том слоју услед сажимања температура достигла вредност 108 К, у
њему почиње фузија Не ––> С. Језгро сада има три дела: унутрашњи,
угљенични, у коме нема фузије, средњи, у коме се одвија фузија Не ––>
С и спољни, у коме се одвија фузија H ––> He. Сажимање се одвија све
док у средишњем, угљеничном делу језгра температура не достигне
вредност од 6 · 108 К (ово је могуће за звезде чија је маса већа од осам
маса Сунца), при којој почиње фузија угљеника у кисеоник. Прича даље
тече по истом принципу као до сада: језгро масивне звезде се све више
усложњава и структурно и по броју различитих фузионих реакција.
Последња у низу фузија која може да се одиграва у звезданом језгру
је фузија силицијума у гвожђе. Одвија се на температурама од неколико милијарди келвина, и када средишњи део језгра од силицијумског
у потпуности постане гвозден креће гравитационо сажимање, које
овога пута, међутим, неће (иако температура расте) довести до фузије
гвожђа у нешто теже, ма колико температура била висока, јер да би
дошло до фузије (а и фисије) гвожђа потребно је уложити енергију – по
томе је гвожђе посебно међу хемијским елементима. Атомско језгро
гвожђа, наиме, има најмању енергију везе по нуклеону у односу на
сва остала атомска језгра, што значи да фузија гвожђа не може ослободити енергију, него напротив, захтева енергију, тако да се спонта1 Под омотачем се подразумева слој звезде који лежи
између језгра и атмосфере.
2 Звездано језгро се дефинише као део звезде у коме се
одвија или у коме се одвијала нуклеарна фузија.
* Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд

но не може ни под каквим условима одвијати. Ово за последицу има
то да се гравитационо сажимање гвозденог звезданог језгра претвара у прави гравитациони колапс – у року од пар секунди језгро се од
кугле пречника пар хиљада километара сведе на куглу пречника двадесетак километара. У току колапса температура језгра нагло расте и
када достигне вредност од око 1010 К долази до дезинтеграције атомских језгара гвожђа у сударима са фотонима γ зрачења; том приликом језгра гвожђа се распадају на протоне, неутроне и језгра хелијума.
Такође, нагло сабијање материјала у звезданом језгру током колапса доводи до „срастања” протона и слободних електрона3, при чему
од сваког пара протон-електрон настану по један неутрон и неутрино.
Долази, дакле, до неутронизације материје – скоро комплетно звездано језгро је сада изграђено од неутрона. Неутрони се, међутим, не
могу лако даље сабијати јер почиње да делује тзв. дегенеративни притисак међу њима – квантни феномен то јачи што је густина материјала
већа. У једном тренутку он ће нагло да заустави гравитациони колапс
језгра и ово нагло заустављање створиће „одбитак” језгра од самог себе
(као да је језгро ударило у препреку и мало се вратило назад). Тај одбитак, међутим, с обзиром на огромну брзину претходног колапса ствара страховити ударни талас4 који, крећући се ка „споља” кроз падајући
звездани омотач, силовито интерагује са омотачем и одбацује га у
међузвездани простор релативистичким брзинама! Истовремено, ток
неутрина насталих у поменутој неутронизацији материјала, са своје
стране доприноси одбацивању падајућег звезданог омотача, жестоко га одгурујући ка ван. Чак, та интеракција неутрина са омотачем је
врло вероватно и интензивнија него она ударног таласа са омотачем5.
То изразито експлозивно одбацивање спољних слојева звезде (омотача и атмосфере) под дејством неутрина и ударног таласа језгра носи
назив супернова масивне звезде. Звезда у стадијуму супернове у просеку повећа своју луминозност6 стотинак милиона пута у односу на
пређашњу, тако да тада надмашује и луминозност читаве галаксије у
којој се налази! Током експлозије атомска јегра у звезданом омотачу
и атмосфери се међусобно силовито сударају, а и захватају оне неутрине настале у раније поменутој дезинтеграцији језгара гвожђа γ фотонима – на тај начин настају језгра свих хемијских елемената, дакле и оних
тежих од гвожђа и распршују се по међузвезданом простору.
3 Сетите се да је материјал звезданог језгра потпуно
јонизован – електрони нису везани за атомска језгра него
се слободно крећу.
4 Ударни талас је талас који се кроз средину креће брзином
већом од брзине звука за ту средину.
5 Иако неутрини појединачно имају занемарљиво малу
могућност интеракције са материјом, та интеракција
може бити чак и изванредно снажна ако је број неутрина
довољно велики, а приликом поменуте неутронизације
материје у колапсирајућем звезданом језгру ствара се
управо фантастично велики број ових честица. Колико је
тај број огроман казује нам и чињеница да само врло мали
део тог броја неутрина учествује у поменутој интеракцији
са падајућим звезданим омотачем (а и он је довољан за
тако интензивну интеракцију)!
6 Луминозност је укупна енергија коју тело емитује у
јединици времена у виду електромагнетног зрачења.

Експлозија супернове 2011 у галаксији М51

Супернова може да настане и на другачији начин. Наиме, у случају
звезда чија је маса између половине и осам маса Сунца, гравитационо
сажимање троделног језгра (сетимо се: средишњи, угљенични део, без
фузије, средњи слој са фузијом Не ––> С и спољни са фузијом H ––> He)
биће прекинуто пре него што у угљеничном, инертном делу отпочне
фузија С ––> О7. Прекинуће га већ поменути дегенеративни притисак,
овога пута слободних електрона у том делу језгра. Електронски дегенеративни притисак може да се одупре гравитацији све док је маса
звезданог језгра мања од 1,4 масе Сунца, а то је управо задовољено
за звезде масе од половине до осам маса Сунца. Када сажимање престане, језгро постаје стабилан објекат у коме, са утрошком „нуклеарног горива” постепено престаје фузија (у средњем и горњем слоју), да
би коначно сасвим престала. Тако добијен објекат састављен је скоро
сасвим од угљеника, са нешто мало водоника и хелијума у свом површинском делу8, пречник му је десетак-двадесет хиљада километара,
а назива се угљенични бели патуљак. Ако у његовој најнепосреднијој
близини нема других тела, онда је то објекат такорећи неограниченог века трајања, међутим ако је саставни део тесног двојног система9 онда ће његов живот завршити на спектакуларан начин. Наиме,
када друга компонента пара проеволуира до стадијума црвеног џина
или суперџина10, гас са ње почиње спирално да пада на белог патуљка
под дејством његове гравитације11. На тај начин маса белог патуљка
7 Тј. пре него што температура достигне вредност од 6 · 108 К.
8 Звездани омотач и атмосфера у међувремену су
се потпуно одвојили од звезданог језгра и отишли у
међузвездани простор.
9 Тесни двојни систем је пар звезда које се крећу око
заједничког центра маса, при чему су толико близу једна
другој да између њих долази и до физичког контакта и то у
смислу отицања гаса са једне на другу.
10 То су позни стадијуми у животу сваке звезде – звездани
омотач и атмосфера су страховито проширени снажним
притиском гаса и електромагнетног зрачења и звезда је
„надувана” до огромних димензија.
11 Супротан случај, тј. да гас прелази са белог патуљка на
црвеног џина, није могућ јер је гравитација на површини

почиње да расте. Када достигне вредност од 1,4 масе Сунца, електронски дегенеративни притисак, како је поменуто, више не може успешно
да се супротстави гравитацији и патуљак почиње да се сажима. Но са
сажимањем расте му температура, па кад достигне вредност од 6 · 108
К, како смо већ видели, креће фузија С ––> О производећи страховиту
количину енергије и комплетан објекат се, у стравичној експлозији у
потпуности распада! Овај експлозивни процес назива се супернова белог патуљка. Оно што је веома значајно је чињеница да су
све супернове овога типа скоро идентичне једна другој, тј. имају скоро
истоветне криве сјаја12, спектре13 и луминозност, а што је директна
последица чињенице да све оне настају у скоро идентичним условима, тј. онда када маса угљеничног белог патуљка достигне вредност
од баш 1,4 масе Сунца! Зашто је то значајно? Па зато што из измереног
сјаја супернове, а знајући њен прави сјај (који је исти за сваку) можемо одредити растојање до ње14, а како су оне веома сјајне појаве, тј.
могу се регистровати на веома великим, чак космолошким, даљинама,
помоћу њих можемо одређивати растојања до веома удаљених области свемира15! Дакле, захваљујући униформности њихове луминозности оне нам служе као одличне стандардне свеће16!
белог патуљка неупоредиво јача од гравитације на
површини црвеног џина (бели патуљак је страховито густ,
компактан објекат, за разлику од црвеног џина, који је
веома разређен, „ваздушаст”).
12 Крива сјаја је крива зависности луминозности од
времена.
13 Мисли се на електромагнетни спектар.
14 Измерени сјај (тзв. привидни сјај) објекта зависи осим
од стварног сјаја објекта и од његове удаљености (што је
удаљенији измерени сјај ће му бити мањи и обрнуто).
15 Просторно удаљених истовремено значи и временски
удаљених јер је светлости требало времена да превали та
растојања, па посматрајући објекте на великим даљинама
ми, у ствари, посматрамо далеку прошлост свемира.
16 Управо је мерењем сјаја веома удаљених супернова
белих патуљака 1998. године откривено убрзано ширење
свемира.
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КОСМИЧКЕ КИШЕ
Јован Алексић*

К

иша је појава са којом смо се сви сусрели. Знамо да она
представља падање водених капи из облака. Такође знамо
да је она један део циклуса кружења воде у природи. У овом
тексту видећемо шта доводи до појаве кише на Земљи, а затим
како то може да изгледа и ван њених граница.
Материја постоји у више агрегатних стања (чврсто, течно,
гасовито, и још неколико других). У ком ће стању она да буде, зависи
од притиска и температуре околине. Ако се услови околине промене,
може да дође до промене агрегатног стања материје. Тако, загревањем
ће чврста материја у течно (топљење), а даљим загревањем у гасовито
(кључање). Хлађењем ће гасовита супстанца да пређе у течно
(кондензовање), а још даљим у чврсто (мржњење). Слични прелази
се могу добити и променом притиска. Околина у атмосфери није свуда
онаква какву је ми осећамо. На површини Земље, температура и
притисак су највиши, а како се пењемо навише и једно и друго постаје
све ниже. Планинари знају да је на врховима планина хладно, а ваздух
разређен. На површини Земље је топло. Вода испарава и креће се
навише у атмосферу. Са удаљавањем од површине, околина постаје
све хладнија, и у једном тренутку температура је довољно ниска да
водена пара почне да кондензује. Тада се стварају сићушне капљице,
али због отпора ваздуха, изузетно мале и лаке не падају на земљу већ
лебде. Мање капљице се групишу у средње, средње у велике и на тај
начин се стварају облаци. Када се довољно воде накупи у облаку, он
мора да се "испразни" и тако пада киша. Вода која доспе на земљу се
својим токовима одлива у реке, језера и мора и процес почиње изнова.
Ова појава се назива хидролошки циклус или кружење воде у природи

Метанске кише и језера на Титану
Земаљски облаци и кише

t

Температура -60°C до +30°C

t

Притисак на површини 1 атм

t

Састав атмосфере
Азот 78%
Кисеоник 21%
Аргон 0.93%
Угљен диоксид 0.04%
Водена пара 0.40%

Земљина атмосфера садржи азот, кисеоник, аргон, угљен диоксид,
и једва нешто водене паре. Па ипак, киша пада само од воде. Зашто?
Зато што од свих ових састојака, једино вода мења агрегатно стање
у оквиру температура и притисака који владају на Земљи. И управо
чињеница да овакви услови одговарају опсегу промене агрегатног
стања једног састојка атмосфере доводи до тога да имамо кишу. Да
видимо сада како то изгледа на другим небеским телима.
* Савез астронома аматера Србије

OGLE-TR-56b

Месец
t
t

Температура на површини -180°C до 120°C
Атмосфера нема

Опсег температура на Месецу је много већи него на Земљи. Па иако
би овде могло да дође до промене агрегатног стања, на Месецу нема
кише. Једноставно, нема од чега да се направи, јер Месец нема атмосферу.

Марс
t
t
t

Земља

још притом огрнути дебелим капутом. Последица овога је да је на
површини температура преко 450 степени Целзијуса. Осим угљен
диоксида, атмосферу чине још и азот, водена пара и сумпор-диоксид
у мањој количини. Ниједан од ових састојака не кондензује при овим
условима, али мешавине ових гасова уз пратеће хемијске реакције дају
друга једињења, међу којима је и сумпорна киселина. При условима
који владају на Венери, сумпорна киселина испарава, подиже се у више
слојеве, доспева у хладније области, кондензује, и почиње да ствара
облаке. Када се довољно киселине накупи, она почиње да пад у виду
кише. Ова киша је необична јер не достиже у потпуности до површине,
него испари пре тога. Но, иако не стиже до тла, довољно је језиво
замислити призор ужарене, паклене планете, на којој куљају вулкани
и пада киша од вреле сумпорне киселине.

Температура на површини -87°C до 20°C
Притисак на површини 0,006 атм
Састав атмосфере
CO2
95%

Марсова атмосфера је веома ретка (170 пута ређа у односу на
Земљу), а њен састав је скоро у потпуности од угљен диоксида, са малим
уделом других гасова. Па ипак, на Марсу не пада киша. Иако за разлику
од Месеца, Марс има атмосферу, ниједан од њених састојака не прелази у
течно агрегатно стање при тамошњим условима температуре и притиска.

Венера
t
t
t

Температура на површини: 740K (467°C)
Притисак на површини: 93 атм
Састав атмосфере
Угљен диоксид (CO2) 95%
Азот (N2) 4%
Сумпор диоксид (SO2)

Наша следећа станица је Венера. Њену атмосферу карактерише
састав скоро у потпуности од угљен диоксида и изузетна густина. Будући
да угљен диоксид има ефекат стаклене баште, он задржава топлоту, па
планета на којој је због свог положаја топлије (Венера је ближа сунцу
од Земље), дебео слој угљен диоксида још више доприноси повећању
температуре. Ово можемо замислити као да седимо близу пећи, а

Кише сумпорне киселине испаре пре него
што стигну до ужарене површине Венере

Титан
t
t
t

Температура на површини: 95K (-180°C)
Притисак на површини: 1,45 атм
Састав атмосфере
Азот (N2) 95%

Од Венере летимо даље у потпуно супротну крајност. Наша
следећа дестинација је Титан - Сатурнов сателит. Титан се налази
на удаљености 10 пута даље од сунца него Земља, и због тога је на
шему врло ниска температура: -180°C. Атмосферу му чине скоро у
потпуности азот и око 5% метана. Метан је у земаљским условима
гас, а на ниским температурама какве владају на Титану, прелази у
течно стање. Метана на Титану има у изобиљу и Титан је поред Земље,
једино тело у Сунчевом систему које на површини има течност. Заиста,
предели са Титана изгледају као на Земљи - он има реке, језера, мора,
али од течног метана! Метанска мора испаравају, пара се подиже
увис, изнад површине кондензује, ствара облаке и - почиње да пада
метанска киша. Ова киша не изгледа као на Земљи. Титан је мањи
и лакши од Земље, па стога и слабију гравитацију. С друге стране,
његова атмосфера је врло дебела и врло густа. Лагано гравитационо
убрзање, уз помоћ великог отпора средине, чини да ова киша пада
веома, веома споро.

Списак све необичнијих киша се овде не завршава. Наше путовање
завршавамо на далеким световима, на планети под именом OGLE-TR56b, далеко од Сунчевог система. Ова планета кружи око неког другог
сунца, далеко од овог нашег. Ова планета је врло велика, нешто већа
од нашег Јупитера и налази се веома близу своје звезде. Због изузетне
близине звезди, температура на овој планети је веома висока - око 2000
степени. Ово је температура на којој се топи гвожђе. А гле случајности на овој планети има гвожђа! Склоп ових околности доводи до тога да се
формирају облаци од гвоздене паре, и на крају до најспектакуларније
појаве - гвоздене кише. Ни ова киша не изгледа као на Земљи. За разлику
од малог и лаког Титана, ова планета је изузетно масивна, а то значи и
веће гравитационе силе. Под оваквим убрзањем, киша пада брзином
од преко 100 километара на час. Сад покушајте да замислите кишу од
истопљеног гвожђа, температуре 2000 степени, која удара као под цеви
за пескирање аутомобила - то је киша на овој далекој планети!

Закључак
На крају, погледајмо шта смо научили:

t
t
t
t

Материја је у неком агрегатном стању, зависно од
притиска и температуре.
Небеска тела имају различит састав атмосфере.
Притисак и температура се мењају са висином.
Ако неки од састојака атмосфере при неким температурама
и притисцима кондензује - долази до кише!

Појам кише се увек везује за ружно време. Но, ако вам неког дана
киша поквари расположење, само се сетите да постоје и много гори
услови од тога! Кише од вреле сумпорне киселине, леденог метана или
силовити пљускови усијаног гвожђа. И зато, када следећи пут падне
киша, помислите нешто лепо, прошетајте са драгом особом и уживајте
у овој лепоти наше природе!
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МИСИЈЕ КЕПЛЕР И КОРОТ – ПОТРАГА ЗА ЗЕМЉИНОМ СЕСТРОМ
Срђан Ђукић*

П

итање постојања живота ван земље окупира пажњу човечантва још од времена када су научници постали свесни природе
Сунчевог система и његових планета. Једна од основних
претпоставки живота ван земље јесте постојање планета које круже око других звезда (екстрасоларне планете или егзопланете).
Последњих деценија развијена је технологија која омогућава да се
уоче планете других звезда и број новооткривених таквих тела стално
расте. У потрагу за егзопланетама сада су укључене и космичке летелице опремљене телескопима и електронским камерама способним
да региструју и најмање промене сјаја неке звезде услед транзита њој
блиске планете 1 . Те мисије су назване Кеплер и Корот (CoRoT).

Kepler 9bc

Мисија Кеплер
Сонда Кеплер има масу око 1.039 килограма и носи телескоп
са примарним огледалом пречника 1,4 метра. Мисија спада у
нискобуџетне Насине мисије и кошта 600 милиона долара, укључујући
и одржавање у периоду од око 3 и по године. Прецизним и осетљивим
фотометром снимаће се звезде и мерити промене њиховог сјаја.
Кеплер ће посматрати више од 100.000 звезда. Ова свемирска
опсерваторија на Земљу шаље научне податке једном месечно, а
након пријема следе анализа и закључци. На пример, периодичан
пад сјаја звезде у правилним размацима је поуздан почетни знак да
се ради о транзиту планете преко звезде. Те могућности су и одредиле
конкретне задатке мисије: 1) Истраживање структуре и разноврсности
планетарних система, 2) Процена броја планета величине Земље
у галактичкој „зони живота“, 3) Одређивање величине и облика
орбита планета, 4) Процена броја планета у вишеструким звезданим
системима, 5) Одређивање прецизнијих особина џиновских
1) Астрономски транзит = прелазак неког небеског тела преко
лица (диска) другог тела, сакривајући од посматрача са Земље
мањи његов део

екстрасоларних планета, 6) Детекција додатних чланова сваког
планетарног система помоћу других метода, 7) Одређивање особина
звезда са планетарним системима. Подаци мисије ће такође бити
коришћени и за изучавање променљивих звезда различитог типа, те
за астросеизмолошка истраживања, а научнике нарочито интересују
звезде сличне нашем Сунцу.
Кеплер је прва мисија способна да пронађе праву „другу Земљу“,
планету која обилази звезду сличну нашем Сунцу, а која је од звезде
удаљена толико да се налази у „настањивој“ зони (подручје око звезде
где је температура оптимална за воду у течном облику). Планирано
је да на крају мисије добијемо представу о томе да ли је наша
планета „обична“ или је заиста реткост. Кеплер детектује
планете трагајући за периодичним променама сјаја
звезда. Гледано са Земље, неке планете пролазе испред
својих матичних звезда. Када то учине, мали део звезде
бива помрачен и сјај звезде опадне, што Кеплер може
врло прецизно да региструје. Најважнији задатак мисије
је потрага за планетама величине Земље на оптималној
удаљености од својих звезда. Те планете су највећи
кандидати за постојање живота. Колико је то захтеван
задатак видимо по чињеници да ланета величине
Земље изазива промену сјаја звезде од само 0,01%.
Резултати се већ очекују, али на откривање земљолике
планете мораћемо да причекамо можда и неколико
година. Иначе, сама летелица се налази у посебној
тачки која прати Земљу у њеном кретању око Сунца, у
правцу кретања Сунчевог система око центра галаксије,
а не у орбити око наше планете, како се Земља не би
испречила погледу Кеплера. Тако ће његови телескопи
посматрати звезде у континуитету пун свој радни век.
Фотометар Кеплера је усмерен у поље сазвежђа Лабуда
и Лире, гледа изван равни еклиптике, те се зато не може
догодити да у објектив телескопа уђу Сунчеви зраци. Према томе,
звезде које осматра су приближно на истој раздаљини од галактичког
центра као и Сунце и такође су близу галактичке равни.

брзину ротације звезде. Коначно, када планета на орбити око звезде
прође између сателита CoRoT и звезде, то се може уочити као мало
периодично смањење светлости звезде. Транзити се користе да би се
детектовале егзопланете, док мерења конвекције и ротације одређују
карактеристике звезде око које су пронађене планете.
За мерење ових феномена су потребни свемирски телескопи
са веома прецизним фотометром. Сателит CoRoT је облика ваљка са
пречником 30 цм. Једини инструмент на њему је камера која сваке 32
секунде начини снимак. Рачунар тада мери промене светлости сваке
звезде и временом се добија светлосна крива. Летелица је усмерена у
исту тачку неба до 150 дана, за то време истовремено посматра и до
12 000 звезда. CoRoT може детектовати планете које су близу својих
звезда, а којима је потребно 50 – 75 дана за револуцију (опход око своје
звезде) и може пронаћи планете које су величине Земље. За сада је
пронашао неколико већих планета., а почиње да бележи планете за које
сматрамо да су нешто масивније и веће од Земље. То ће нам омогућити
да сазнамо колико је чест наш тип планета у свемиру.
Зашто је важно знати колико су уобичајене земљолике (мале
и чврсте) планете. Прво, зато што би ми желели да знамо да ли је
наша планета јединствена. Налаз земљоликих планета изван Сунчевог
система може нам помоћи да разумемо како је настао живот на Земљи
пре 3,5 милијарди година. По хипотези постављеној пре више деценија,
научници су претпоставили да сви типови „живота“ функционишу
и опстају исто или врло слично као и на Земљи и да ванземаљски
облици живота имају исту врсту метаболизма као што је наш. Тако
да су истраживачи основали своју потрагу за тим шта се десило на
Земљи. Иако је процес који је узроковао појаву живота на Земљи још

увек непознат, верује се да се може повезати са присутношћу течне
воде на тврдој, каменој планетарној површини. Садашња технологија
је недовољна да анализира атмосфере мањих планета. Светлост коју
примамо са егзопланета је екстремно слаба и потребни су веома велики
телескопи; од свих фотона израчених са егзопланете, само неколико
фотона по квадратном метру стигну на Земљу. Научници разрађују
следећу генерацију инструмената који би технички били у могућности
извршити неопходна посматрања да би нам рекли да ли је на овим
планета започео живот и, ако јесте, шта се с њим дешава.
CoRoT је први угледао транзит планете CoRoT-7, у сазвежђу
Једнорог, удаљену око 500 светлосних година, у јесени2008. године.
За потврђивање природе планете великим телескопима на земљи је
требало неколико месеци, тако да откриће није било објављено до
3. фебруара 2009. године. Планета CoRoT-7b је „супер-Земља“, што је
сврстава међу најлакше познате егзопланете. Пронађена је до сада и
најмања егзопланета, са пречником два пута мањим од Земљиног. На
сваких 20,4 сата, CoRoT-7b помрачује 1/3000 део светлости своје звезде,
што траје нешто више од сат времена. Кружећи око звезде брзином
већом од 750.000 km/h, више од седам пута брже него што се Земља
креће око Сунца, то је уједно и егзопланета са најбржом револуцијом.
И не само то – само је 2,5 милиона километара удаљена од матичне
звезде тј. 23 пута ближе него што је Меркур удаљен од Сунца, што је
чини и најближом познатом планетом својој матичној звезди. Толико
је близу да пролази кроз екстремне услове, што је чини ненастањивом
за нама познат живот. Проналажење доводи астрономе ближе открићу
настањивих екстрасоларних планета, али такве планете морале би бити
даље од матичне звезде да би могле одржати живот.

Мисија CoRoT
Циљ мисије КоРоТ (COnvection ROtation and planetary Transits) је
испитивање ротације звезда и конвекције врућег гаса из звездане
унутрашњости, као и детектовање транзита планета. Сва три феномена
се могу проучавати мерењем промена интензитета емитоване
светлости са посматраних звезда. Конвекција из унутрашњости звезде
узрокује смањење или повећање интензитета светлости за милионити
део. Подручја интензивне магнетне активности спречавају конвекцију
формирајући области смањене површинске температуре које су
видљиве као тамне звездане пеге. Услед ротације звезде, долази до
мале промене температуре, која зависи од броја пега на хемисфери
која је тренутно у нашем видном пољу; па тако можемо одредити
*Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд

CoRoT-7b
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ШТА НАМ ОТКРИВАЈУ РАДИО - ТЕЛЕСКОПИ?

ПЛАНЕТАРНА ИСТРАЖИВАЊА

Дарко Доневски*

Срђан Пењивраг*

Д

ео спектра електромагнетног зрачења које пропушта атмосфера Земље на ниским фреквенцијама (10 MHz – 100 GHz)
представља спектар радио таласа. Небо у овом делу спектра се
битно разликује од осталих спектралних области по јасно израженим
контурама и тачкастим структурама које представљају радиоизворе. Такође, разумевање процеса настанка звезда један је од
највећих изазова модерне астрономије. Као важан фактор у том
процесу јављају се молекулски облаци, места њиховог настанка, који
се интензивно проучавају управо радио телескопима.
За молекулске облаке се може рећи да имају особине самогравитирајућих објеката, веома су турбулентни и магнетисани, а разликују
се у већој мери од атомских облака по томе што су гушћи и имају већу
линијску густину. Као последица тога, интензитет дисоцијативног,
далеког UV (ултра-љубичастог) поља је мања, а јонизација космичким
зрачењем је најбитинији фактор који утиче на хемију гасне фазе
која се одвија у њима. Другу врсту процеса представљају акрециони
процеси на честицама прашине, и уопште узевши, ова два фактора
доводе до различитости у молекуларним облацима, где се као
последица јавља супродстављање гасног и чврстог агрегатног стања
као регулативног механизма. Температуре у молекулским облацима
су довољно ниске за стварање молекулских веза, а у свемиру их
детектујемо на основу њихових вибрационо-ротационих прелаза.
Значајан део тих прелаза може се посматрати у радио домену. Атоми
не стварају много емисионих линија у IR (инфра-црвеном) или радио
делу спектра, за разлику од молекула који ту учествују у значајној
мери. Узрок су поменути ротациони и вибрациони прелази. Енергије
тих прелаза могу обухватати веома широк дијапазон вредности, али
најчешће је заступљена законитост да се прелази дешавају у делу
спектра од средњег IR до оптичког, као и (још чешће) у UV области,
док су ротациони прелази генерално мањих енергија и дешавају се
на далеким IR и радио таласним дужинама. Оптички спектар хладних
звезда показује нам број молекуларних једињења и мањих молекула,
али у том делу спектра још увек није потврђена ниједна детекција
чистих ротационих линија. Док 21 цм посматрања показују широку
дистрибуцију атомског гаса, дотле CO мапе указују на много збијенију
структуру и разлику у глобалном изгледу. У могућности смо да
идентификујемо појединачне молекулске облаке и комплексе облака,
јер док год су линије CO молекула често оптички дебеле, постоје
различите брзине за различита галактичка растојања и на тај начин се
уочавају облаци у широком опсегу диска галаксије.
Највећи радио телескоп са једним објективом на свету је
Аресибо (Arecibo) на острву Порторико, са 305 метара у пречнику.
Највећи радио телескоп у Европи је немачки Ефелсберг (Effelsberg),
са рефлектором од 100 метара и био је 30 година највећи светски
радио телескоп који се могао окретати у свим смеровима, док 2000.
године није у САД саграђен радио телескоп Green Bank. Почетком
1970-тих, са побољшањем стабилности пријема радио телескопа,
отворила се могућност повезивања примљеног сигнала из целог
света. Уместо коришћења физичког повезивања антена, примљени
подаци су се могли сложити заједно, користећи исто време, обично
* Природно-математички факултет, Нови Сад

уз помоћ атомског сата. Тако данас имамо у Северној Америци мрежу
телескопа које називамо Very Long Baseline Array и мрежу VLBI (Very
Long Baseline Array), са радио телескопима у Европи, Кини, Јужној
Африци и Порторику. Последњи прогрес у овој области дешава се са
развијањем милиметарских посматрања, а то ће у будућности бити
још више подстакнуто радом највећег инструмента за милиметарска
и субмилиметарска посматрања ALMA (Atacama Large Millimeter/
Submillimetter Array). Ова технолошка револуција у радио астрономији,
омогући ће и детаљнију претрагу за јаким радио изворима, као што су
квазари и радио галаксије.
Квазари су јаки извори радио зрачења. Код њихове класификације
треба нагласити да се под „правим“ квазарима могу сматрати само
радио објекти (извори), док се сви остали објекти великог сјаја на
великим црвеним помацима називају QSO, уколико поред тога нису и
јаки радио извори. Са друге стране, радио-галаксије су активна језгра
елиптичних галаксија. Уз помоћ радио-интерферометара посматрано
је и само језгро радио-галаксија, које показује активност. Поред
компактног радио-извора у језгру, скоро све радио-галаксије поседују
две одвојене неправилне области које зраче у радио-домену (radio
lobes). Ове области су често постављене симетрично у односу на језгро
и могу бити удаљене од стотину па до пар милиона парсека (1 парсек
= 3,26 светлосних година). На неким радио-снимцима види се да су
ове области повезане са језгром танким и изузетно праволинијским
структурама које се зову радио-млазеви (radio jets).

Слика 1. Контуре на слици су начињене снимањем галаксије
3C295 на 1,4 GHz интерферометријским системом MERLIN, и додате су
на слику у X-домену коју је начинио телескоп CHANDRA.

Г

одина 2011. нам је донела нова открића широм Сунчевог
система. Започеле су нове, сложене и амбициозне мисије.
Роботизоване летелице тренутно испитују све планете осим
Урана и Нептуна. Меркур, најмања планета у Сунчевом систему,
добила је свог новог истраживача после 30 година. Сонда Messenger
је 7 година путовала и стигла коначно на одредиште у марту. Меркур
нам је на дохвату руке, али због своје путање и близине Сунцу,
изузетно је тешко роботизованим летелицама да брзо и са мало
горива уђу у орбиту око планете. Летелица је успешно
извршила 15-минутно паљење мотора за корекцију
путање и ушла у историју. Messenger је први орбитер
око Меркура, има веома издужену елиптичну путању,
најмање растојање од површине износи око 200, а
највеће 15.000 километара. Планету обилази два пута
у току 24 часа. Предвиђено је да мисија траје 12 месеци
што представља два Меркурова дана. Веома детаљне
фотографије површине нам стижу свакога дана. Поред
камере, постоје и други инструменти који су пажљиво
одабрани како би дали одговоре на важна научна
питања. Пре свега, интересује нас каква је структура
језгра планете, да ли постоји водени лед на половима
и каква је геолошка историја планете. Очекујемо и
детаљна истраживања везана за вулканску активност
у блиској и далекој прошлости. Messenger је Насин
пројекат вредан 450 милиона долара што је за наше
стандарде веома много, али у поређењу са осталим
планетарним мисијама спада у најјефтиније космичке
подухвате.
Веста и Церес, два највећа објекта у астероидном
појасу, коначно су добила своју мисију – Dawn лансирану
2007. године. Веста је мала планета удаљена од Сунца око
350 милиона километара. У тренутку стизања сонде, од
Земље је делило 184 милиона километара. Имајући у виду
да до сада нисмо имали детаљне фотографије Весте, ова
мисија се може посматрати и као освајање нових територија
у Сунчевом систему. Интензивно проучавање Весте је са
орбите висине 2.700 км од површине планете започело
у октобру 2011. године. На послатим фотографијама се
види бурна геолошка прошлост. Површина је прошарана
кратерима и тајанственим пукотинама дуж екватора. Током годину дана,
колико ће Dawn провести у истраживању Весте, требало би да се прикупи
на хиљаде фотографија, спектралних анализа и одреди хемијски састав
површине. Dawn ће са посебном пажњом фотографисати околину
астероида у потрази за могућим природним сателитима. У јулу 2012.
године Dawn ће напустити Весту и кренуће ка Цересу, у чију орбиту би
требао да уђе у фебруару 2015. године.
На висоравни Меридиани на Марсу, ровер Опортјунити је завршио
16 километара дугу вожњу и дошао до саме ивице 22 км широког
кратера Ендевор. Ту је застао и направио спектакуларну панораму.
Опортјунити је на Марс слетео 2004. године. До данас је прешао више
*Астрономско друштво „Милутин Миланковић”, Зрењанин

од 30 километара и послао око 150.000 фотографија. Као робот геолог
доказао је постојање мора далеко у прошлости црвене планете. Научна
лабораторија за истраживање Марса (Mars Science Laboratory) успешно
је лансирана 26. новембра, ракетом-носачем „Атлас В“ са рампе на Кејп
Канавералу. Нови Насин ровер назван је „Кјуриозити“ на Марс ће стићи
августа 2012. Ровер има масу 900 килограма и задатак да у наредне две
године испита услове за живот на Црвеној планети помоћу чак десет
научних инструмената.

Сонда Juno
лансирана је 2011. ка
Јупитеру

Са космодрома на Флориди, помоћу ракете Атлас-5, у августу 2011.
године, на пет година дуго путовање ка Јупитеру, лансирана је Насина
сонда JUNO. Мисија кошта 1 милијарду долара, а њен циљ је да нас
приближи разумевању настанка Јупитера и Сунчевог система. JUNO је
јединствен по томе што користи соларне панеле и прва је таква мисија
упућена у спољне делове Сунчевог система. У јулу 2016. године JUNO ће
стићи до Јупитера, ући у орбиту и 33 пута ће се окренути око највеће
планете у Сунчевом систему. JUNO носи и камеру па нас очекују прелепе
слике. Мисија је фокусирана само на ову џиновску планету, те нећемо
имати прилику из близа да посматрамо највеће Јупитерове сателите и
друге елементе његовог система.
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Сонда Dawn ушла је 2011. у
орбиту око планетоида Веста
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ɤ ɳ ɻ ɢ ɹ

Снимак површине Меркура са сонде Messenger
која је 2011. ушла у његову орбиту

Марсов ровер ‘ портјунити је 2011. године
стигао до ивице великог кратера Ендевор.

После 30 година завршен је програм космичких летелица са људском посадом Спејс шатл
135 мисија и слетање шатла Атлантис 2011.
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ХОЋЕМО ЛИ ДОЧЕКАТИ 2013?
доц. др Тијана Продановић *
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последње две године, у медијима се пуно говори и пише о
смаку света који је „заказан“ за 2012. годину, а који је наводно
„предвидела“ древна цивилизација Маја. Као и све друге
катаклизмичне најаве и ова је привукла велику пажњу, па ако у
Гугл претраживач укуцате „2012 end of the world“ добићете више од
милијарду погодака. Иако ћете на већини ових линкова пронаћи
информацију да ће свет нестати 2012. године, начин на који ће се
то десити се разликује – неки тврде да ће се 2012. десити небеско
поравнање планета које ће лоше утицати на Земљу, други тврде да ће
нас те године прогутати црна рупа, трећи да ће активност Сунца бити
толико велика да ће нас оно потпуно спржити, и на крају има и оних
који тврде да ће неки велики астероид тада пасти на Земљу и довести
до потпуног уништења. На срећу, велика већина овога спада у домен
теорије завере и нема никакве научне основе, јер прича о смаку света
је само још једна верзија коју смо преживели са доласком новог
миленијума, када су сви компјутери, како су нас већ медији плашили,
требали да се угасе и одведу Земљу натраг у мрачно доба.
Прича о смаку света 2012. почиње са Мајама, древном цивилизацијом која је насељавала област данашњег Мексика, од око 2000.
године пре нове ере, па све до доласка Шпанаца у XVI веку. Као и

све остале цивилизације и Маје су рачунале време помоћу више
различитих циклуса, од којих је један и тзв. Велики циклус, који траје
око 5125 наших година. Овај велики циклус календара Маја би требао да се заврши 12. децембра 2012. године што је узрок читаве
еуфорије, јер се тумачи као Мајанско предвиђање неког катаклизмичног догађаја. Међутим, овакво тумачење нема никакву научну
основу и прича о цивилизацији Маја је потпуно извучена из контекста. Оно што савремена наука, археологија и антропологија знају је да
је писмо Маја и даље недовољно познато да бисмо могли постављати
тако јаке тврдње, на основу њихових старих записа, да у научним круговима и даље постоје недоумице о томе како се мајански календар
преводи на наш (није сигурно да ли је смак света „заказан“ за 21. или
23. децембар), да стари записи спомињу и време и циклусе после
овог, тако да Маје нису сматрале даће се 2012. године десити крај, да
крај једног циклуса не значи крај света, јер и модеран човек користи
многе циклусе да мери време након чега се они враћају на нулу (нпр.
циклус 24 сата у дану се у поноћ враћа на нулу). Међутим, чак и ако
изузмемо чињеницу да је прича о календару Маја извучена из контекста, да ли нам можда ипак 2012. године (или икада!) прети неки
катаклизмичан сценарио који се везује за овај смак света?

Црна рупа у центру наше галаксије Млечног пута, на срећу
удаљена је 26000 светлосних година од Земље
* Департман за физику, ПМФ Нови Сад , Астрономско друштво Нови Сад

СЦЕНАРИО 1 – Небеско поравнање планета и његов утицај на
Земљу: Поравнања су изузетно ретки небески догађаји, где се планете у неком тренутку поређају у линију. Следеће блиско поравнање
очекује нас тек за око 600 године а 21. децембра 2012. планете
дефинитивно неће бити поређане у линију као што се види на слици
1. Међутим чак и да се деси савршено поравнање, нико на планети Земљи не би (сем астрофотографа који би били врло узбуђени)
приметио ништа необично. Наиме, једини начин да планете и друга
тела утичу на Земљу је путем гравитације. Међутим гравитациона
сила којом све планете (па чак и заједно са супермасивном црном
рупом у центру наше галаксије) делују на Земљу је 600 хиљада пута
мања него гравитациона сила којом Сунце делује стално на Земљу.
Дакле, небеска поравнања немају никакав утицај и последице на
планету Земљу.
СЦЕНАРИО 2 – Црна рупа ће прогутати Земљу: Црне
рупе су небеска тела која представљају коначну фазу у животу најмасивнијих звезда (8 пута веће масе од Сунца). Међутим,
тако масивне звезде су права реткост те су и црне рупе ретке – од
100 најближих звезда Сунцу само једна ће постати црна рупа. Оне
немају никакве посебне или натприродне моћи, већ делују на
своју околину као и сва друга тела – гравитацијом. Ово значи да
су црне рупе „опасне“ само ако им јако близу приђемо (да Сунце
сада постане црна рупа, Земљи се ништа не би десило, она не би
била усисана). Међутим, црна рупа не би никада могла тако близу
непримећено да нам приђе, јер би својом гравитацијом утицала
на све у својој близини. Осим ових црних рупа, пуно се говорило
и о микро црним рупама које ће можда бити креиране у експериментима у CERN-у. Иако је овај феномен теоријски могућ, чак и ако
се оствари, то и даље сигурно неће имати никакве последице по
Земљу. Један од главних разлога зашто су научници сигурни да је
померање граница акселератора експериментима у CERN-у потпуно
безбедно је тај што космичко зрачење (честице великих енергија)
које испуњава свемир и које има много веће енергије од било чега
што је човек успео да постигне, константно бомбардује Земљину
атмосферу и Земља сваки пут преживи без последица.
СЦЕНАРИО 3 – Интензивна сунчева активност ће спржити Земљу: Соларне олује и експлозије у којима са површине Сунца
буде избачена велика количина наелектрисаних честица која потом
за 2-3 дана запљусне Земљу, јесу реална опасност, али углавном за
електричне уређаје који се налазе у Земљиној орбити. Некада ове
ексолозије могу бити врло интензивне и изазвати већу штету, као
што је био велики нестанак струје у Квебеку, Канада, 1989. године.
Све ово је директна последица сунчеве активности која периодично расте, што је праћено великим бројем сунчевих пега и интензивним ексолозијама на сунцу, а потом опада. Периоди сунчеве активности трају око 11 година и називају се сунчеви циклуси. Од када је
почело њихово праћење, до данас је забележено 23 циклуса сунчеве активности, а тренутно се налазимо у 24. Док је трајао 23. циклус,
научници су правили предвиђања за наредни, кад ће почети, колико ће бити интензиван и друго. У почетку је изгледало да ће 24.
циклус бити један од најјачих циклуса икада (највише сунчевих пега
и експлозија) и максимум је требао да достигне баш 2012. године.

Експлозија на Сунцу

Међутим, 23. циклус се неочекивано мало отегао тако да најновија
предвиђања кажу да ће 24. циклус бити један од најслабијих и да
ће свој максимум достићи тек 2013 године што значи да нас Сунце
неће спржити, бар не у овом циклусу.
СЦЕНАРИО 4 – Пад астероида на Земљу: Ово је једни сценарио
који представља реалну опасност по Земљу, али не у скорије време.
Сви астероиди, метеори и комете пречника већих од 150 метара се држе на оку. То значи да се њихове путање стално рачунају
(за 100 година унапред) и врше се симулације њихових положаја у
будућности. Ако постоји шанса да у будућности путања таквог тела
пресече путању Земље, такво тело се посебно опрати. Колико је
неки објекат опасан, описује се Торино скалом од 0 (безопасно) до
10 (сигуран судар са великим посладицама). Сва тела која се тренутно прате имају Торино индекс 0, док само два тела имају Торино
индекс 1. Дакле, никакав судар са великим телом не очекује Земљу
у наредних 100 година, а сигурно не 21. децембра 2012. године.
Од сва 4 понуђена сценарија који се помињу као смак света
који су Маје наводно предвиделе, што је такође погрешно протумачено, видимо да два немају никакву научну основу, док два сценарија – велика сунчева активност и удар великог небеског тела у
Земљу, представљају реалну бригу, али не у скорије време. Дакле,
можемо слободно да се опустимо и планирамо дочек 2013. године.

Могући пад астероида на Земљу
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СЕМЕНИК И ГОЗНА (1449 М) –
РУМУНИЈА
Природњачка путовања, излети и планинарења у важан део
наших активности. У последњих 11 година организовали смо око 70
једнодневних и вишедневних путовања по Србији, од иностранства
највише у Румунији, а били смо и у Бугарској и Македонији. Трудили смо
се да увек одаберемо атрактивне дестинације, да не поновимо одлазак
на исто место, а посебно су нас привлачила она места где смо били
први, до којих још нико у Србији није организовано водио планинарску
групу. У првих 9 година скоро да нисмо отказали ниједно планирано
путовање, годинама смо имали и по 55 и више заинтересованих за свако
путовање. А онда је почела економска криза, што се итекако осетило на
нашим излетима 2010, а нарочито 2011. године. Прво смо уместо великих
аутобуса ангажовали минибус и комби, затим само минибус, а на крају
смо морали да отказујемо већи број путовања. Од наших пријатеља из
других планинарских друштава из Београда, Новог Сада и других градова
сазнајемо да је стање слично и код њих, смањује се број путника, многа
путовања се отказују. Како смо 2010. године организовали леп излет до
Решице и планине Семеник у Румунији, одлучили смо се да ове године то
поновимо. На 135 километара од Вршца, на 620 метара висине, налази се
вештачко, акумулационо језеро Гозна. Овај неочекивани бисер привукао
нас је и прошли пут. На језеру се налазе лепе платформе са лежаљкама
и кревети са балдахинима у боровој шумици. Изванредно миран и леп
амбијент за одмор и купање. То је и стартно место за успон на врхове
Семеника. Овога пута се група од 8 планинара успела на врхове Гозна
(1449 м) и Семеник (1446 м), док се већи део групе купао на језеру.

Број 11 - 2011. година

ПРЕДСТАВЉАЊЕ У РЕШИЦИ
Ширење активности на суседне заједнице један је од приоритета
нашег друштва. А суседне заједнице имамо и у Румунији, а не само
код нас. Са невладиним организацијама из града Решица имамо
врло добру сарадњу и партнерство на неколико пројеката. У петак, 7.
октобра 2011. године, били смо у Решици у гостима код Волонтерског
центра и других НВО, са циљем да њиховим младим члановима
представимо наше активности и заинтересујемо их да они самостално,
или заједно са нама, започну спровођење истих или сличних акција.
Пред око 30 младих волонтера, Данијела Радека, Ивана Ђорђев и
Дејан Максимовић приказали су филм „Кад порастем бићу Миле“ у
продукцији ПД „Геа“, ТВ емисију о кампу „Чувари природе“ и постере за
заштиту птица и водоземаца.

ЗАВОД И ЛОРИСТ

АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА ВРШАЧКИХ
ПЛАНИНА
Чланови нашег друштва увек се одазивају на позиве за учешће
у акцијама чишћења Вршачких планина које организује општина или
управљач заштићеног подручја, а често и самостално организујемо
такве акције. Ове године смо у више наврата волонтерски чистили шири
појас шетачких стаза од отпадака које у природи оставе мање одговорни
посетиоци. Најчешће је у питању амбалажни отпад од шетача, али
има и драстичних примера бацања намештаја, керамике и другог
отпада са викендица на брегу. Обележавајући 5. јуни, Дан заштите
животне средине, општина Вршац је организовала акцију чишћења
више локација у граду, уз учешће 300 волонтера. Наше друштво
допринело је са 12 учесника. У циљу обележавања Међународног дана
чистих планина, почетком октобра и једном током новембра, више
наших чланова чистило је Вршачке планине. Иако већ неколико година
постоје корпе и бурад за отпатке, а ове акције спроводе се од 2005.
године, после почетног смањења, количина сакупљеног отпада сада
стагнира, или га повремено има више него раније, што нам говори да су
истрошени почетни ефекти утицаја на свест да се престане са бацањем
отпада, те да је потребно у ову акцију унети неке новине.

ПАНОНСКА ЗОРА
Еколошки покрет „Панонска зора“ из Зрењанина, основан је 1987.
године и једна је од најстаријих еколошких НВО код нас. Покрет
објављује истоимени часопис четири пута годишње од 1993. године,
прво као гласило еколога Зрењанина, да би током година прерастао
у часопис еколога Војводине, па је под тим називом и регистрован
2009. године у Матици Српској. Чврсто опредељење нашег друштва
је сарадња и подршка свим грађанским иницијативама, нарочито у
области заштите животне средине. Зато смо са задовољством постали
сарадници и претплатници „Панонске зоре“. Наши чланови су аутори два
прилога, а Ивана Вишекруна и Горан Николић су представљали наше
друштво у Зрењанину 16. августа на промоцији „Панонске зоре“ број
62. Очекујемо наставак успешне сарадње са колегама из Зрењанина.

ЗИМСКА ПРИХРАНА ПТИЦА

ОД IBA ПОДРУЧЈА КА НАТУРИ 2000

ИМА ЛИ НАУКЕ У СРБИЈИ?
Редакција емисије „Корак ка науци“ Првог програма Радио Београда,
покренула је серију радио емисија са подназивом„Има ли науке у Србији?“,
која прати развој и стање науке у нашој земљи. Свака епизода организује
се у другом граду, па је нашем друштву указано велико признање и част
када смо добили позив да у Вршцу ми будемо домаћини радио екипи.
Емитовање је обављено уживо, између 10 и 11 часова, у четвртак 28.
јула, са јавног места, па се на Градском тргу у Вршцу окупило петнаестак
наших и чланова других еколошких удружења. Теме су биле различите,
од учешћа ПД „Геа“ у креирању и спровођењу активности на заштити
природе јужног Баната, представљања годишњака, до рада астрономске
секције на промоцији астрономије и сродних наука. Захваљујемо се екипи
Радио Београда на поверењу и могућности да се о нашим активностима
чује у целој Србији, а нарочито Марији Мишић, водитељки емисије, која
нам је помогла да лакше пребродимо трему због директног преноса ка
милионима слушалаца.

Годишњи билтен
Природњачког
друштва ГЕА

Завод за заштиту природе у Новом Саду често даје могућност
еколошким удружењима из АП Војводине да промовишу своје активности на заштити природе. Зато наше друштво сваке године у марту
гостује у Заводу и представља војвођанским организацијама и медијима
најновије бројеве годишњака, ТВ емисије, постере и друга штампања
издања. У петак 4. марта, Миливој Вучановић, Бојан Радека, Иван Ђорђевић и Милорад Видуљевић представили су рад друштва у 2010. години,
годишњак Геа 10 и постер Мали приручник за заштиту водоземаца пред
око 40 представника еколошких НВО углавном из Новог Сада.
У Србији и АП Војводини има доста еколошких НВО које имају
вредне резултате, а који нажалост, остају недовољно видљиви изван
локалних заједница. Велики број НВО нема довољно могућности да се
представи на неком сајму или сличним окупљањима, па је Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине одлучио да организацијама
помогне закупом штандова на новосадском сајму, током одржавања
ЛОРИСТ-а (Сајам лова, риболова, екологије и туризма). Наше друштво
је имало свој термин за коришћење штанда 29. септембра. Поделили
смо пуно штампаног материјала (годишњаци, постери, брошуре, леци),
а у еколошкој учионици смо приказали наш филм „Заштитимо сове“.
Друштво су представљали Данијела Радека, Ивана Вишекруна, Горан
Николић и Иван Ђорђевић. Захваљујемо се Заводу за заштиту природе
и Секретаријату за заштиту животне средине што су нам омогућили да
прикажемо наша достигнућа и ван граница наше заједнице.

Натура 2000 је основни концепт политике заштите природе у
Европској унији. Током припрема за успостављање еколошке мреже
Натура 2000 у Србији, неопходно је упознавање свих актера са њеном
структуром, функцијом, могућностима и ограничењима. Еколошко
удружење „Авалон“ из Вршца, у периоду од априла до октобра 2011.
године, реализовало је пројекат „Од IBA подручја ка Натури 2000” у
оквиру ширег пројекта „Партнерске акције за заштиту биодиверзитета у
региону Западног Балкана” који су заједнички спроводиле организације
„Млади истраживачи Србије“, „Сунце” из Хрватске и „Green Home” из Црне
Горе уз сарадњу WWF DCP. Пројекат ЕУ „Авалон“ указивао је на проблем
недовољне промоције IBA подручја и еколошке мреже Натура 2000 међу
грађанима Вршца, као и на слабу информисаност јавности о њиховом
значају. Посебни циљеви били су промоција IBA подручја, упознавање
са природним вредностима југоисточног Баната и еколошком мрежом
Натура 2000, кроз израду плаката, постављањем информативних табли
на улазу у IBA подручје Вршачке планине и одржавањем манифестације
NATURA DAY на Дан заштите животне средине. За припрему ових активности образован је еко-тим, који је истраживао шире подручје јужног
Баната, утврдио и предлажио јавности и стручним установама просторе
у којима треба иницирати формирање Натура 2000 подручја, према већ
постојећим међународним статусима (IBA, IPA, PBA, Ramsar, Emerald, MAB
итд). Резултати истраживања указују на могућности се одређени делови
природе, многа станишта и врсте биљака и животиња могу препознати
као могућа Натура 2000 подручја. Резултат рада еко тима је и брошура
која садржи кратак приказ многобројних разноврсних станишта, биљака
и животиња Вршачких планина, Малог вршачког рита, Делиблатске
пешчаре, Малог песка, долине Караша и Дунава. Снимљен је филм о току
пројекта, манифестацији NATURA DAY, промоцији IBA подручја, раду еко
тима и потенцијалним Натура 2000 подручјима.
Чедомир Каровић

Због мањка хране у зимским месецима, неке врсте птица са
Вршачких планина, поља и гајева, долазе у насељена места и сам
град Вршац. Храну најчешће проналазе у двориштима са домаћим
животињама, што није довољно. Птицама тада треба помоћи да
презиме, што може свако да учини прихрањивањем, ако има мало
воље и времена. У ту сврху могу послужити хранилице у сопственој
изради, различитих конструкција, па чак и оне једноставне од
мрежастог џака, пластичне флаше са пар дрваца или амбалаже од
млека. Важно је одабрати право место, врсту и довољну количину
хране. Када се почне са прихраном, не треба је прекидати, јер то може
бити погубно, зато што ће птицама требати времена и енергије да нађу
нови стални извор хране. Једно од најприроднијих станишта у Вршцу
је Градски парк, где већ неколико година волонтери ПД „Геа“ износе
храну за птице. Ове године су задужење преузели Иван Ђорђевић и
Данијела Радека, уз помоћ других чланова друштва, као и суграђана
који редовно долазе у парк, а понекад и ученика основних и средњих
школа. На хранилиште највише долазе велике, плаве и сиве сенице,
пољски врапци, бргљез, четири врсте детлића, по који црвендаћ и
батокљун, обичне и северне зебе, кос, дроздови боровњак, певач
и имелаш, зелена жуна, итд. Хранилиште привлачи и грабљивице,
па се у парку може видети и кобац. Од хране највише остављамо
сунцокрет и нешто мање другог семења (жито, просо, лан), а птице
воле и животињску маст, као одличан извор енергије. Хлеб није добар,
па га треба избегавати. Лепо је и корисно помагати птицама у борби
за опстанак. А кад дође пролеће, птице ће се одужити цвркутом и
тамањењем штетних инсеката.
Бојан Радека
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Број 11 - 2011. година

Број 11 - 2011. година

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ИЗДАЊА
ПРИРОДЊАЧКОГ ДРУШТВА „ГЕА“

СЕМИНАР „ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И
ЕУ“ У ВАЉЕВУ
Имајући у виду важност праћења трендова у области заштите
природе, чланови ПД „Геа“ и других еколошких НВО у Вршцу, учествују на свим значајним окупљањима заинтересованих страна, од
обука, семинара, округлих столова, јавних расправа до научно-стручних конференција. Од 24. до 27. октобра 2011. године, у Ваљеву
је одржан четвородневни семинар на тему: „Изградња капацитета
организација цивилног друштва у политикама за заштиту природе у
ЕУ“. Организатори семинара били су Међународна унија за очување
природе (IUCN), Зелени Црне Горе, Удружење еколога Македоније
(ДЕМ) и Друштво за проучавање и заштиту птица Србије. Учесници
семинара били су представници еколошких НВО из Србије, Црне Горе
и Македоније, а ПД „Геа“ представљао је Чедомир Каровић. Теме првог
дана биле су еколошке мреже и зелена инфраструктура. Представљене
су могућности развоја модела еколошке мреже у југоисточном Банату,
при чему је истактнуто да је неопходно функционално повезати све
елементе природе које омогућавају очување станишта, кретање и
миграцију врста односно укупног биодиверзитета на овом простору.
Другог дана теме су биле процене утицаја на животну средину и
еколошка мрежа Натура 2000 са примерима њене примене у Француској.
Остали дани обрађивали су тему руралног развоја и практичне примене
научних метода за означавање станишта од интереса за заједницу.
Велика искуства, знање, вештине које су добили учесници дају им
могућности да их даље шире, кроз радионице или будуће пројекте.
Чедомир Каровић

КАРТИРАЊЕ И МОНИТОРИНГ
Почетком септембра 2011.године, под координацијом др Габора
Месароша из Удружења „Протего“ из Суботице одржан је семинар
„Картирање и мониторинг биолошке разноврсности Србије “у
Истраживачкој станици Петница код Ваљева, за представнике 14
НВО из Србије. Предавачи су били из Удружења Протего, Петнице
и Биолошког факултета из Београда, и упознали су учеснике са
различитим методама, програмима и уређајима који ће олакшати
спровођење идеје о картирању у дело, а учесници су преставили
рад својих НВО. Један од резултата овог пројекта је и постављање
интернет портала на којем ће се бележити налази и локације одређених
врста на мапи Србије у квадрантима 10 x 10 km, време и датум
посматрања и додавати фотографије посматране врсте. На тај начин
добиће се потпунија слика и документација биоразноврсности Србије
и распрострањености врста.
Бојан Радека

ЖЕНИДБЕ И УДАДБЕ
Кад год је била таква прилика, а то је у готово сваком броју нашег
годишњака, објављивали смо вести о свадбама и рођењима деце наших
руководећих чланова. Сада је дошао на ред да се ожени и Драган Илића,
члан Управног одбора ПД „Геа“. Венчање Драгана и Радованке Илић,
рођене Паунковић, обављено је 22. октобра. Честитамо младенцима и
желимо им пуно среће у заједничком животу.

Годишњи билтен
Природњачког
друштва ГЕА

ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР - СРПСКИ ПОСТУПАК
Књига у издању Природњачког друштва „Геа“. Нов метод рачунања
јеврејске нове године који су осмислили истраживачи у Србији
почетком 2004. године. Табеле за претварање датума из јеврејског
календара у хришћански и обрнуто. Први свеобухватни рад о
јеврејском календару на српском језику, аутора Дејана Максимовића.
Формат А5, 128 страна, мек повез. Цена 400 динара (+ 80 динара за
трошкове паковања и поштарину). Издање 2010. Сав приход од књиге
намењен је за набавку опреме за телескоп и одласке наших младих
чланова на школе астрономије.

С Е Ћ А Њ Е

Верица Филиповић
(1953 – 2011)
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Вршцу у
првим сатима 13. новембра 2011. године, угасила су се три живота.
Међу погинулима била је и Верица Филиповић, наш дугогодишњи
члан. Верица је често путовала са нама и углавном је у том
делу активности желела да учествује. Памтимо је као мирну и
толерантну особу, ведрог и доброг духа.

С Е Ћ А Њ Е

Вирџинија Марина Гузина
(1957 – 2011)
Последњег дана 2011. године, после тешке болести умрла је
Вирџинија Марина Гузина, по струци режисер, а по опредељењу
НВО активиста и председница „Грађанског парламента“. Иако
никада није била члан нашег друштва и није била природњак,
већ културни прегалац, Ђина је била необично храбра личност,
изузетно важна за развој и опстанак невладиног сектора у Вршцу.
Кад год је наше друштво јавно указивало на неки проблем и
тражило подршку других удружења, „Грађански парламент“ нас је
безрезервно подржавао. Када је „Грађански парламент“ имао своје
пројекте, наши чланови су радо помагали у реализацији. Ђина је
била грађанин у најбољем и правом смислу те речи, посвећена
општем добру и пристојном опхођењу према заједници, лишена
у томе било каквог личног мотива. Њеним одласком удружења
грађана у Вршцу изгубила су храброг и великог саборца.

3000 ГОДИНА РАЧУНАЊА ВРЕМЕНА У ИРАНУ
Књига у издању Природњачког друштва „Геа“. Популаран водич
кроз астрономску науку, културу и историју састављања календара
у Ирану, објашњења и табеле за прерачунавање датума, први пут на
српском језику из „пера“ нашег члана Дејана Максимовића. Формат
А5, 128 страна, мек повез. Цена 400 динара (+ 80 динара за трошкове
паковања и поштарину). Издање 2008. Сав приход од књиге намењен
је за набавку опреме за телескоп и одласке наших младих чланова на
школе астрономије.
ЗАШТИТИМО СОВЕ (ДВД филм)
Еколошки филм у издању Природњачког друштва „Геа“, аутора
Миливоја Вучановића. Филм је настао од видео и фото материјала
сакупљаног 11 година током теренских истраживања. Необична
прича о животним искушењима 6 врста сова у јужном Банату и
покушају људи добре воље да им помогну у борби за опстанак. Цена
200 динара (+ 50 динара за трошкове паковања и поштарину). Сав
приход од филма намењен је за реализацију нових програма заштите
птица на Вршачким планинама (кућице за сове).
РЕТКЕ ПТИЦЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА
Брошура у издању Природњачког друштва „Геа“. Приказ 11
заштићених врста птица које се могу наћи на Вршачким планинама
са колор фотографијама. Формат Б6, 20 страна, мек повез. Цена
примерка је 100 динара (+ 50 динара за трошкове паковања и
поштарину). Сав приход од брошуре намењен је за реализацију нових
програма заштите птица на Вршачким планинама (платформе за
роде, хранилице, појилице).
СТЕНЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА – ГЕОНАСЛЕЂЕ БАНАТА
Збирка 6 врста стена и једне врсте минерала који се могу наћи на
Вршачким планинама у картонској кутијици 11 х 11 х 2 cm. Први
вршачки сувенир и први сувенир геонаслеђа на Балкану. Изашло из
штампе јануара 2004. године, остало је још мало примерака. Цена 300
динара (+ 80 динара за трошкове паковања и поштарину).
Наручивање можете обавити e-mail поштом, на телефон 065 844 3000 или
обичном поштом. Уколико наручите више примерака од једног издања
или више издања, трошкови паковања и поштарине биће примерено и
пропорционално одређени.

План екскурзија за
2012. годину
1. април
ТОРНИЧКА БОБИЈА (1272 м) или
БЕЉАНИЦА (1339 м)
29. април – 2. мај
БУГАРСКА – Белоградчик и Стара планина
У сарадњи са ПСД „Копаоник“ Београд

8 – 10. јун
РУМУНИЈА – Нера и Банатске планине
Клисура Нере, рафтинг и планинарење

15. јул
РУМУНИЈА – Семеник, Гозна
Решица, Семеник (1449 м), језеро Гозна.
У сарадњи са ПСД „Железничар“ Вршац и Београд

11 – 12. август
РЕПУБЛИКА СРПСКА –
Маглић (2386 м) и рафтинг Таром

15 – 16. септембар
РУМУНИЈА – Царку (2190 м)
Царку и Мунтеле мик, Музеј минералогије Окна де Фјер.
У сарадњи са ПСД „Железничар“ Вршац и Београд

14. октобар
СУВОБОР (866 м) или МАЈЕВИЦА 2

Жиро-рачун
355 – 1009012 – 74
Војвођанска банка

Дом омладине Вршац
Дворска 28
26300 ВРШАЦ
geapdvs@hemo.net

/"563"-*45*$40$*&5:

Годишњи билтен
Природњачког
друштва
ГЕА
На насловној
страни:
Орао змијар (Circaetus gallicus) је ретка и заштићена врста птица. Миливој Вучановић, наш члан,
Број
11која,
- 2011.
годинама прати малу
популацију
на понос игодина
радост љубитеља природе из Вршца, живи на Вршачким планинама. На
насловној страни годишњака Геа 2, објавили смо сада већ чувену Милетову фотографију из августа 1999. године, на којој
младунац змијара стар око 60 дана, у гнезду негде на Лисичјој глави, нарогушено шири крила. Дошло је време да наставимо
са праћењем догађања у широј породици наших змијара и зато на насловној страни сада приказујемо њихов овогодишњи
нараштај. Фотографија је снимљена 5. августа 2011. године, а на њој је младунац змијара, такође стар око 60 дана, у
сличној пози. Миле је прстеновао све младунце змијара који су се излегли на Вршачким планинама у последњој деценији,
укупно њих десетак, а осим тога, нема других података о прстеновању змијара у Србији. Како мајка младунца са слике има
прстен, сасвим је јасно да је то наш „домаћи“ змијар, који се излегао на Вршачким планинама и ту се вратио да остави своје
потомство. Постоји велика вероватноћа да су у питању директни потомци управо младунца чија је фотографија објављена
на насловној страни пре 9 година. За потврду порекла, неопходно је хватање одрасле птице и очитавање ознака на прстену,
што сматрамо да је непотребно узнемиравање ове ретке и осетљиве птице и непотребан ризик.
Слика у заглављу: предео у Делиблатској пешчари.

На другој страни корица:
Мали вршачки рит је веома особено станиште, другачије од већине водених и влажних подручја у Србији. То
је вредан и богат предео, еколошки повезан са Вршачким планинама и заједно са њима чини једно од 42 IBA подручја у
Србији. Због великих вредности, Завод за заштиту природе је подручје Малог рита предложио за заштиту још 2008. године и
очекујемо да ће општина Вршац, после три године оклевања, коначно донети одлуку о заштити. Фотографије представљају
суве и влажне ливаде, два типична подручја Малог рита. На слици горе, приказани су младунци сокола ластавичара у
гнезду, снимљени у јулу, а доња слика представља једну влажну ливаду у априлу. Снимио Миливој Вучаовић.

На трећој страни корица:
Река Нера извире у Румунији, на планини Семеник и после 124 километра тока улива се у Дунав. Нера је у
Румунији права планинска река, са клисуром дубоком више од 200 метара, да би у Србији, наслањајући се својом јужном
обалом на планину Локву, делимично задржала брдски карактер и једини је такав водоток у АП Војводини. Природа Нере
већ деценијама изложена је уништавању. Наши пријатељи из Удружења грађана „Аурора“ из Беле Цркве, воде прави рат са
добро организованом групом, која несметано и дрско краде шуму на обалама Нере, чинећи то и усред дана, па и улазећи
у суседну Румунију. У тој борби, нажалост, не добијају подршку државних органа Србије, што указује на повезаност неких
људи у државним органима и ове групе шумокрадица. Зато ми у Природњачком друштву „Геа“ пружамо апсолутну подршку
у разоткривању ове криминалне радње и свих оних који су у вези са тиме. Уместо фотографија посечених стабала, одлучили
смо се да на корицама годишњака прикажемо оно што Неру чини лепом. Горња фотографија приказује како изгледа део
тока у општини Бела Црква, а на доњој је део малог каскадног водопада у делу тока у Румунији. Снимио Милан Белобабић.

На четвртој страни корица:
Галаксије М81 (у средини), М82 (горе) и NGC 3077 (доле лево) су најсјајније чланице мањег јата галаксија,
које је једно од најближих нашој месној групи. Јато се налази у сазвежђу Велики медвед и одаљено је од нас око 11 милиона
светлосних година. Фотографија је начињена у примарном фокусу рефрактора 150 mm f/6 модификованим фотоапаратом
Canon 350D и састављена је од 16 снимака са појединачним временом осветљења 10 минута на ISO 800. Аутор фотографије
је Марино Фоновић, хрватски астроном аматер, популаризатор науке и власник опсерваторије Пломин у Истри. Марино је
пријатељ нашег друштва и уступио нам је неколико фотографија које смо објавили у годишњацима број 10 и сада у броју 11.

Штампање финансијски помогли:

Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања
Центар за промоцију науке
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине
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Природњачко друштво „Геа” из Вршца основано је 28. августа 1999. године. Основни циљеви су популаризација
природних наука, проучавање природе и проблеми њене заштите, посебно на Вршачким планинама и околини. Друштво броји око
200 чланова који се окупљају у три секције: астрономској, биолошкој и секцији за геонауке. У оквиру биолошке секције постоје групе
за праћење и заштиту птица и ботанику. Организујемо скупове, популарна предавања, орнитолошка и астрономска посматрања,
путовања. Састанци се одржавају у Дому омладине у Вршцу, уторком и четвртком од 20 сати.

„Геа” - годишњи билтен је гласило Природњачког друштва "Геа” из Вршца.
Излази једанпут годишње и дели се бесплатно.

