
Как ни държи гравитацията?
Хайде да затворим книгата и да я оставим за малко настрани.

Какво стана? Тя отлетя ли? Ако по някаква случайност не се намирате 
в Космоса, книгата най-вероятно никъде не е избягала. И за това 
трябва да благодарим на гравитацията.

Гравитацията е невидимата сила, която притегля телата (предметите) 
един към друг. В случая – книгата към Земята, затова и често я нари-
чаме земно притегляне. Без нея не би имало живот на планетата. 
Тя държи атмосферата на едно място и въздуха – близо до нас, за да 
можем да дишаме. Земното притегляне е достатъчно силно, за да не 
се носим в Космоса, но е много слабо в сравнение с това на Слънцето. 
Гравитацията му е толкова силна, че кара цели планети да се въртят 
в орбита около него! В противен случай Земята щеше да отлети в 
Космоса и да стане твърде студена за живите същества.

Никой не може да каже как точно работи гравитацията, но Алберт 
Айнщайн предлага теория, която в значителна степен обяснява тази 
загадъчна сила. Според него цялата вселена е „пълна“ с простран-
ство-време. 

Представете си, че пускате много тежка топка за боулинг по средата 
на батут. Какво ще стане? Топката ще образува дълбока вдлъбнатина, 
нали? А сега си представете, че поставяте малко топче на ръба на 
батута. То ще се търкулне към топката – освен ако не заподскачате и 
вие на батута точно в този момент, разбира се.

Земята е като топката за боулинг. Когато „потъва“ в пространството, 
тя създава гравитационен кладенец. И ние, също като топчето, не 
можем да отскочим встрани, а се насочваме към Земята.

Нужна ни е много висока скорост, за да се измъкнем от кладенеца и 
да се отскубнем от земното притегляне. Точно това правят ракетите – 
като летят с над 40 000 км/ч!
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Защо ние имаме различни 
лица, а мравките – еднакви?

БАМ!
Мравката от вида 
Odontomachus има 
толкова здрави челюсти, 
че ги използва, за да се 
оттласква назад, когато 
бяга от враговете си!

Кой казва, че е така? На света има поне 12 000 различни вида мравки, които 
се различават помежду си. При увеличаване на образа на мравката специа-
листите могат да разпознаят от кой вид е само по чертите на „лицето“ ѝ. 
Някои имат по-малки глави, други – изразени челюсти, трети – изтеглени 
назад антенки. Ала повечето хора не забелязват тези дребни разлики и 
всички мравки им изглеждат еднакви.

Все пак някои видове се различават и с просто, необучено око: по цвят, по 
размери. Някои имат крила, други – не. А някои ядат всичко, което се изпре-
чи на пътя им. Пазете се!
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Защо хората не могат  
да дишат под вода? 

Защото белите ни дробове не са достатъчно силни! Хората 
дишат въздух, съставен предимно от азот и кислород, като го пое-

мат през носа и устата си. Оттам въздухът отива в белите дробове, които 
са пълни с множество разклонения и малки мехурчета, наречени алвеоли. Те са 

заобиколени от малки кръвоносни съдове (капиляри). Така кръвта поема кислорода 
от въздуха и го разнася до всички части на тялото.

При рибите е малко по-различно, въпреки че процесът на дишане е горе-долу подобен. Те 
имат хриле, с които извличат кислород от водата.

Къде е уловката? Въздухът съдържа около 20 пъти повече кислород от същия обем вода. 
Освен това е много лек, така че изисква много по-малко усилие. Ако трябваше да дишаме 

под вода, щяха да са ни нужни ОГРОМНИ дробове!

Рибите успяват да дишат под вода, защото са студенокръвни и не им е необходим 
толкова много кислород, колкото на хората.

И накрая, колкото и големи да бяха дробовете ви, пак нямаше да може-
те да дишате във водата, защото човешките бели дробове не 

са способни да извлекат кислорода от нея. 
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Пробвали ли сте някога да издухате сапунено мехурче от триъгълна или 
квадратна сламка? То никога не се получава с тази форма – винаги е кръгло. 
Причината е, че малките частици в „кожата“ на мехурчето се привличат 
една към друга и така то добива сферична форма. Без стърчащи върхове. 

Без остри ръбове.

Подобно нещо се случва с големите обекти в Космоса като планетите и 
луните. Подобно на сапуненото мехурче, и при тях сферичната фор-

ма е предизвикана от притегателната сила на собствената им 
гравитация. Въпреки това повечето планети не са идеално 

кръгли. Да вземем за пример Земята. Тя се върти око-
ло оста си, поради което някои сили я теглят 

навън, и всъщност е леко сплескана.

Защо планетите са кръгли? 
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