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Abstract. The current article presents the history of the paleontological collection of the Natural
History Museum in Plovdiv from its creation to contemporary state.
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Началото на палеонтологичната сбирка
на днешния Регионален Природонаучен
Музей в град Пловдив е поставено в
колежът „Свети Августин“, наричан
Френският колеж. Той е бил мъжко
католическо средно училище, съществувало
в края на XIX и първата половина на XX
век в града. Преподавателят по история,
отец Борис Таверние (Boris (Augustin)
Travernier), създава педагогически музей към
колежа. С всеотдайния си труд той и
колегата му Херман Гислер, провеждат
екскурзии за събиране на материали,
закупуват, разменят и приемат дарения на
ценни експонати. Благородната дейност
започва при пристигането на отец Таверние
в България през 1898 г.

След закриването на колежа през 1948 г.,
музейната сбирка е дарена на Историческия
музей в Пловдив (1951 г.), а част от
експонатите - и в колекциите на
Биологическия факултет на Пловдивския
университет и някои училища в града. През
1952 г. е предоставена специална сграда, в
която материалите от Историческия музей
да бъдат съхранени и изложени за
посетители – началото на Природонаучния
музей в Пловдив.

Голяма част от материалите на Френския
колеж, намиращи се в експозицията и
фонда на Природонаучния музей в град

Пловдив сега, представляват най-вече
карбонски отпечатъци на растителни
видове – лепидодендрони (например
Lepidodendron sternbergii, L. elegans), папрати
(напр. Pecopteris polymorpha, Neuropteris flexuosa,
Walchia piniformis), сигиларии (напр. Sigillaria
tesselata, S. elongata, S. boblayi, S. pachyderma) и
други (Фиг. 1). Не малка е обаче сбирката и
от фосилни безгръбначни, представители
на различни геологични периоди. Важни
музейни експонати са двата малки
трилобита Arionellus и Paradoxides, изложени
в настоящата експозиция. Има също и
много фосилни миди, охлюви, амонити,
белемнити, бодлокожи. Малко са, обаче
фосилите от гръбначни животни,
наследени от Френския колеж. Налични
сега в музея са няколко зъба от мастодонти
и слонове (Mamut borsoni, Elephas antiquus),
зъби от пещерна мечка (Ursus spelaeus) и
хипарион (Hipparion gracile). За съжаление в
старата инвентарна книга на музея четем и
за зъби от саблезъб тигър махайродус
(Machaerodus), които обаче не са налични сега.

В ранните години на Природонаучния
музей в Пловдив започва интензивно
обновяване и обогатяване на палеонтоло-
гичната сбирка.

Ценни екземпляри са двете плочки с
отпечатъци на граптолити, дарени от Хр.
Спасов и събрани в района на град Своге,
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съдържащи няколко вида: Cyrtograptus
lundgerni, Monograptus testis, Spirograptus sp. и
Cyrtospirifer disinctus.

Гръбначните се обогатяват от сбирки
в района на пясъчните, миоценски
отложения до с. Ахматово и други близки
райони. Първата записана дата на събиране
на фосил от пясъчната кариера на село
Ахматово е от юни 1970. Това е долна лява
мандибула на мастодонт определен тогава
като “Anancus arvernesis” (инв. №165).
Сборове има обаче и преди това, но в
документацията липсват колекционни
данни, включително и датата на събиране.
Сборовете от този интересен район от
екипа на музея начело с директора Илко
Басамаков продължават до 1981 г. Не малко
участие в събирането на фосили от
миоценски бозайници вземат и местните
хора от района: господин Томов от
народното читалище „Просвета” в село
Богданица, Георги Траков от с. Ахматово,
Никола Топов от с. Поповица и други.
Фосили от този период постъпват и от
района на Садово – от Христо Синков е
дарен бивен зъб от Chaerolophodon pentelicus.
Много от костите и зъбите събрани тогава
са определяни с помощта на геоложката на
музея Стоянка Попова и Иван Николов от
Националния Природонаучен Музей в
София. Най-богата е сбирката от фосили на
мастодонти, но има и такива от носорози
(Aceratherium incisivum и Dicerorhinus
schleiermacheri), хипариони, антилопи и един
ценен зъб на жирафоподобния
хеладотериум (Helladotherium), изложени в
настоящата експозиция (Фиг. 2). Някои от
тези находки са публикувани в списанията
„Известия на Природонаучния музей
Пловдив” (НИКОЛОВ & БАСАМАКОВ, 1970),
„Известия на музеите от Южна България”
(БАСАМАКОВ & НИКОЛОВ, 1978; НИКОЛОВ
& БАСАМАКОВ, 1979) и др.

През 1972 г. са събирани нумулити от
района на град Ловеч – от скалите до
висящия мост над река Осъм (Фиг. 2). Част
от тези лещоподобни фосили са изложени
сега и в експозицията.

През 1981 г. е извършено дарение от
Геолого-Географския факултет на
Софийския университет. В музея постъпват
12 екземпляра наутилус и амонити от
различни видове (Nautilus yurdani, Pleuroceras
spinatum, Esericeras inaequum и др.).

Фиг. 1. Етикет и стар инвентарен номер на
фосилна папрат Pecopteris polymorpha от

колежа „Свети Августин”.

Фиг. 2. Нумулитите от фонда на музея с
оригиналния им етикет.

Ценни олигоценски фосили от рибите
дапалис (Dapalis macrurus) са депозирани през
1988 г. Тези отпечатъци върху плоска
варовикова скала са открити при геоложки
проучвателни дейности в района на
Асеновград и дарени от Кирил Бронкин.
Сега са изложени в експозицията на музея.

По-късно, пещернякът и препаратор в
музея, Стефан Кюркчиев със свои колеги от
пещерен клуб „Пълдин” откриха във
Водната пещера до гр. Пещера множество
кости от мечки – пещерна и кафява мечка.
Фосилите са грижливо събрани, описани и
депозирани в музея. Сглобен и изложен във
фоайето е скелет на пещерна мечка, от
костите на няколко индивида (KYURKCHIEV
&GEORGIEV, 2016).

През 2013 г. сбирката с фосили, бе
обогатена от мен, като те бяха от няколко
места.

Най-рано събраните материали (юни
2007 и юли 2008 г.) са от района на Каварна
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и представляват черупки от Сарматски морски
и сухоземни миди и охлюви – Helix toulai,
Sarmatimactra vitaliana, S. bulgarica и др. (Georgiev &
Stoycheva, 2009). Те бяха събрани в района на
стадиона на града и скалите до плажа.

След това с колеги пещерняци няколко
години събирахме кости от най-различни
пещери в България – Мъгливия сняг, Пчена,
Кокалената, Килийките, пещерите в Сърнена
гора и други (Георгиев & Стойчева, 2010;
Georgiev et al., 2009; 2014). Най-значими, обаче
по обем, бяха костите на пещерни мечки (и
други, малко на брой екземпляри бозайници:
козирог (Capra ibex), тур (Bos primigenius), лисица
(Vulpes vulpes), сляпо куче (Nannospalax leucodon) и
др., и някои видове птици), които събрахме от
пода на пещерата до с. Христо Даново в Стара
планина при две експедиции, съпроводени с
разкопки по цяла нощ. Тези от първото ходене

занесохме в Националния Природонаучен
музей на проф. Николай Спасов, който
определи и някои от видовете. Материалите от
вторите разкопки сега се намират в музея в
Пловдив. От тях прави впечатление почти
запазената мандибула на стар мъжки пещерен
мечок, която по своята дължина надминава
целия череп на Кодиакските гризли (Фиг. 3).
Може да се види в сегашната експозиция на
музея. От пещерните разкопки беше интересна
и находката на челната част от черепа на
козирог. Открих този фосил случайно, съвсем
слабо подаващ се и почти изцяло калциран
сред едни синтрови джобчета с вода в пещера
Пчена, в които търсих пещерни мамарци –
събирани от мен и доц. Петър Берон при
предишно посещение там. Разбира се, сега
рядката находка от плейстоценски козирог
краси витрината на експозицията в музея.

Фиг. 3.Мандибула от изключително едър мъжки на пещерна мечка –
сега в експозицията на музея.

По-късно събрах някои миоценски
фосили от пясъчната кариера на с.
Спасово – това, което бе останало след
колекционерите и българо-френските
експедиции в търсене на прочутия вече
хоминид. Някои фосили предадох на проф.
Николай Спасов, други сега са в
Пловдивския музей. Най-интересна находка
е малкия фрагмент от мандибула на древно
порче, вероятно от род Proputorius. В
експозицията за сравнение е изложен до
костите от гигантския дейнотериум
(Deinotherium gigantissimum).

През пролетта на 2014 г. постъпих на
втори договор в музея и макар да помагах в

библиотеката и отдел „Гръбначни”,
основната ми работа бе свързана с отдел
„Палеонтология”. Задачата ми бе да събера,
съхраня и систематизирам палеонтоло-
гичната сбирка в музея, а след това – да
избера подходящи образци за новата
експозиция след ремонта на сградата. В
продължение на една година, фосилите
бяха реставрирани и етикетирани. След това,
ремонтните дейности наложиха тяхното
пренасяне от тавана до стълбището към
него, а след известен престой там и в мазето.
След около още една година, част от тях
отново бяха качени на тавана в новото
помещение предназначено за фонд, а други
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останаха долу в експозицията. Някои
фосили пострадаха леко, но бяха
възстановени, при наводнението на едно от
помещенията, в което се съхраняваха и
минералите и скалите на отдел „Геология”.
През този период много важно посещение,
по моя молба, направи колегата от
софийския музей д-р Георги Марков,
специалист по изкопаемите хоботни. С
негова помощ бяха описани и определени
почти всички фосили от мастодонти,
слонове и мамути в колекцията.

Значително дарение на фосили постъпи
през 2015 г. Фосилите са събирани от
Христо Петков Каращлиев – учител по
география от град Хасково. Той е събирал
материалите дълги години, след което ги е

дарил на местния музей. След това те
постъпват в природонаучния музей в
Пловдив. Това са над 400 отделни
екземпляра горно еоценски мекотели,
бодлокожи, корали и други морски
безгръбначни събирани от околностите на
Хасково (най-много в района на водната
кула по пътя за гр. Кърджали и до стадиона).

Друго много значимо дарение постъпи
от доц. Владимир Бозуков от Института по
Ботаника – няколко добре запазени
фосилизирани плиоценски листа на
дървета и някои тревисти растения. Поради
липсата на образци от този период в музея
тази сбирка е много ценна – част от тези
вкаменелости са изложени във витрината
обхващаща периода плиоцен (Фиг. 4).

Фиг. 4. Фосилизирано листо на плиоценска топола от експозицията на музея.

Съвременната експозиция съдържаща
палеонтологичните експонати на музея е
поместена в приземния етаж на сградата в
близост до терариума. Залата е изградена
със стени и таван, напомнящи пещера.
Покрай стените в общо дванадесет витрини,
по часовниковата стрелка са представени
отделните периода от геологичното минало
на Земята. Най-богати на видове, естествено
са образците от периодите карбон, юра,
еоцен, миоцен и плейстоцен. Не липсват
обаче и кредни и олигоценски фосили, а
колекцията от фосилни плиоценски

растения е значима. На заден фон във
витрините са представени възстановки на
древни пейзажи и реконструкции на
отдавна изчезнали животни и растения.
Някои експонати са новозакупени и са, или
предстои да бъдат, изложени във
витрините – например трилобити и зъби от
гигантската миоценска акула мегалодон
(Megalodon). Не на последно място е и
началото на осъществяването на идеята на
директора на музея, д-р Огнян Тодоров, за
цял един отдел представящ живота и
разнообразието на динозаврите.
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Фиг. 5. Изглед към зала „Палеонтология” и витрините прадставящипериода миоцен.
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