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КВАРЦ
От всички минерали 
кварцът е най-широко 
разпространен в приро-
дата и заема около 
12% от земната кора. 
Той е често срещаният 
компонент в т.нар. силициеви 
скали (богати на силиций и алуминий) 
като гранит, но също и на седиментни, 
които се образуват от натрупването на материали и отломки 
от различен произход. Името му идва от немската дума 
„quarz“, дума, чийто произход не е напълно ясен. Твърд и 
лек, кварцът е почти неразрушим и е устойчив на киселини. 
Единствената, която успява да го корозира, е флуоро-
водородна киселина, която е сред най-опасните киселини. 
Нейните пари са токсични и дори лекият контакт с кожата 
причинява тежки изгаряния. Историята на кварца върви ръка 
за ръка с човешката история - нека се сетим за факта, че 
това е първият минерал, използван от праисторическите 
хора за изграждането на ловни оръжия. Днес той се използва 
предимно за извличането на силициевия му диоксид - може би 
най-важният елемент в електронната индустрия. Кварцът има 
много употреби. Използва се при производството на стъкло, 
препарати и пасти за зъби, лещи, абразивни и строителни 
материали и, благодарение на необичайния си характер, 
дори в часовниците. В дългия списък с характеристики на този 
минерал има и тази, че той вибрира, когато е подложен на 
електрически заряд. Но това не е всичко - ако напрежението не 
варира, честотата на вибрациите остава постоянна. След това 
откритие не отне много време да се разбере, че поддържайки 
едно и също електрическо напрежение и разделяйки броя на 
трептенията, можем безгрешно да измерваме часове, минути и 
секунди. Следователно начинът, по който отмерваме времето, 
се оповава значително на точността на кварца.

СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Кварцов кристал

BG



3

BG

Още интересни факти...

Древна легенда
Древна аборигенска легенда разказва 
за време, когато хората и боговете са 
живели в хармония и светът е бил щастлив. 
Но бил извършен голям грях и всичко се 
променя. Боговете изгубват троновете си 
и за да продължат да бъдат вечни, те се 
превръщат в кристали.

Геоди
Понякога разцепването на определени 
видове скали води до откриването на 
геода вътре. Геодите са кухини с кръгла 
форма, покрити отвътре с кристали. 
Геодите могат да са големи няколко 
сантиметра, няколко метра или да бъдат 
големи колкото истински пещери. Те са 
сред най-привлекателните минерални 
образувания, открити в природата.

Какво е скъпоценен камък?
Когато груб кристал е отрязан, обработен 
и полиран, се нарича скъпоценен камък.

Кристализация
Минералите могат да се образуват в 
резултат на магмената активност на 
вулканите. Когато магмата се намира в 
среда с температура по-ниска от точката 
на топене, тя се охлажда и втвърдява. 
Ако консолидацията се извършва в 
дълбините на земната кора, тогава се 
случва кристализация.
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Розов кварц
Това е красив, много ярък кварц с 
деликатен цвят. Основната мина се 
намира в Бразилия, въпреки че има 
и други важни находища по целия  
свят. В древни времена е бил 
използван за производство на 
отбранителни и ловни оръжия, 
както и за декоративни предмети. 
Римляните го харесвали - 
използвали го в много видове 
декорации и дори са го имитирали по 
изкуствен начин със стъклена паста. 
Но не само красотата му прави този 
минерал толкова ценен. Това се дължи 
много и на лечебните свойства, които 
му се приписват. Срязан и изложен на 
слънце се смята за отлично лечебно 
средство. В Азия употребата на розов 
кварц се препоръчва на интроверти 
и на онези без ентусиазъм за живот. 
Според древната 
източна медицина 
розовият кварц
помага също и на
кръвоносната
система и
сърцето.

Пръстен срозов кварц

Кристали от 

розов кварц

Дърво с листа 
от розов кварц
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Аметист
Леонардо да Винчи имал голямо доверие в силата на 
аметиста, специален вид кварц със силни виолетови 
нюанси. Художникът на Мона Лиза смятал, че този 
скъпоценен камък помагал да разсее злите мисли и да 
увеличи интелигентността. В древни времена на аметиста 
се приписвали чудодейни сили и древните гърци са 
вярвали, че е отлично средство срещу въздействието на 
алкохола (името му, amethystos, означава на гръцки „срещу 
пиянството“). Поради тази причина той е бил използван в 
тържества, посветени на Бакхус, като го прилагали върху 
тялото за отрезвяване. Има и много символични значения 
на аметиста, свързани най-вече с религията. Библията го 
изброява сред дванадесетте камъка на Свещеническия 
нагръдник, които пазят имената на Дванайсетте израилски 
племена, а за християните е символ на безбрачие и 
представлява благочестие. Поради това аметистът е бил 
използван в украсяването на църкви и дори днес това е 
камъкът на пръстените на епископите. Но освен неговите 
значения, използването на аметист като декорация е 
наистина древно и датира от бронзовата епоха. В Египет 
и Мала Азия още през 3000 г. пр.н.е. е бил един от най-
често използваните скъпоценни камъни за създаване на 
ценни предмети, използван е широко и при гръцките и 
римските бижута. През Средновековието той се смятал за 
много по-ценен от диаманта и бил вграждан в пръстените 
на благородниците и краля като символ на абсолютна 
власт. Подобно на кварца, аметистът се образува чрез 
кристализация директно от магмата на вулканите и се 
намира в пегматити (скали, които съдържат 
множество видове кристали, съединени 
заедно) и геоди. Най-красивите 
аметисти идват от бразилските 
залежи, където могат да бъдат 
открити ярко виолетови 
кристали, които достигат до 
30 см дължина.



6

BG

Авантюрин
Авантюринът е специален сорт кварц, считан от експертите 
за полускъпоценен камък (накратко, не диамант или рубин, 
но все пак търсен камък!). Това, което прави авантюрина 
толкова разпознаваем сред останалите кварци, е 
блясъкът на камъка. Това се дължи на присъствието на 
малки петънца от други минерали в неговата структура. 
Зеленият отблясък на този камък се дължи на фукситни 
прониквания, докато кафеникавият - на малък процент 
гетит. Необичаен вид авантюрин е т.нар. Слънчев камък, 
който получава името си благодарение на вътрешните си 
червени отражения: той е един от най-редките и най-ценни 
сортове и се среща само в находищата в Бяло море. Друг 
ценен авантюрин е този, открит в Бразилия. Най-добрите 
обаче са откритите в Испания. Те се появяват с оранжев 
фон, осеян с ярки златни и сребърни нюанси. Твърди се, 
че името на авантюрина идва от стария израз „a ventura“, 
което означава „случайно“. Това е така, защото малките 
петънца, които правят камъка лъскав, се разпределят 
на повърхността сякаш напълно произволно. Легендата 
разказва за венециански производител на стъкла, който 
случайно изпуснал медни частици в разтопено стъкло, 
което след като се охладило, придобило подобна яркост 
като тази на този камък, така че той дал на това необичайно 
стъкло името „авантюрин“. Смятан за отличен дялан камък, 
той се използва широко от бижутерите за създаване на 
висулки и малки бижута; освен това, подобно на много 
други скъпоценни камъни, сякаш притежава скрити сили, 
включително забележителната способност да се бори 
със стреса и нервността.



BG

Червен яспис
Въпреки факта, че ясписът може да се 
явява в различни цветове, червеният без 
съмнение е един от най-известните и 
популярни в природата. Яркият 
цвят се дължи на проникване 
на малки железни кристали 
в структурата на тази скала, 
образувана предимно 
от кварц. Подобно на 
обсидиан и кремък, ясписът, 
ако се счупи, се разбива 
и става с много остри и 
тънки ръбове. Поради тази 
причина той е бил използван 
от Homo erectus за създаване на 
копия или стрели. Има сведения за използването но яспис 
за декоративни цели и в Библията, въпреки че по това 
време думата „iaspis“ е била използвана за означаване 
на всякакъв вид кварцов камък. В Египет червеният яспис 
е използван като камък за дърворезба и от него често се 
правт известните скарабеи, символи на безсмъртието, 
докато сред американските индианци той се смята за 
камък с голяма сила, свързан със същността, „кръвта” на 
самата Земя. Вместо това за древните гърци ясписът е 
имал защитни способности и са го използвали, за да се 
защитават от негативно влияние, призраци и зли духове 
като Емпуса, вид вампир от древната митология. Въпреки 
твърдостта си (трудно може да бъде надраскан 
с нож), ясписът има дълга история на 
обработка от хора и има фино гравирани 
скъпоценни камъни, датиращи от 
първите векове на нашата ера. В 
Италия районите, богати на червен 
яспис, са Сардиния, Тоскана и 
Лигурия, докато най-ценният 
яспис е този, който се намира в 
Русия и Бразилия.

Два червени 
ясписа
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В началото премахнете 
излишния гипс с 
частта от шпатулата 
във формата на чук. 
Когато гипсът е разбит 
на малки парченца, 
изстържете останалата 
част с плоската 

страна. Когато видите 
кристала, продължете да копаете внимателно: за да 

можете да го премахнете, без да го повредите, първо трябва 
внимателно да премахнете цялата мазилка около него.
След като кристалът се освободи, избършете го добре с кърпа. 
Повторете стъпките по-горе, за да извлечете всички кристали.

Как се ИГРАЕ

Изложби
За да сглобите кутиите за изложби, трябва само да 
следвате изображението, както е показано по-горе. 
Кутията може да се използва за организация на 
минералите от комплекта, като се напише 
името на камъка на подходящото място в 
пунктираната линия, както е показано 
вдясно. Втората кутия ще бъде полезна за 
организиране на други минерали, които 
се открили по време на пътувания или 
дейности на открито.
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