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Националният природонаучен музей при БАН - 60 години от
управлението на чл.-кор. проф. д-р Георги Паспалев и

проблемът за оцеляването на музея (1959-1965 г.)

Златозар Н. Боев*

Национален природонаучен музей – БАН, бул. “Цар Освободител” № 1, 1000 София
* Corresponding author: boev@nmnhs.com; zlatozarboev@gmail.com 

Abstract.  The paper presents for the first time abundant data on the history of the National
Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia about one of the most
difficult periods of that Museum, between 1959 and 1965. In that time the Museum was closed
for visitors (1964-1968), its exhibition was drastically reduced and its rank was lowered up to
section level of the former Institute of zoology, headed by the Assoc. Prof. Nikolay Boev. 

Key words:  Bulgarian museums, zoological exhibitions, Georgi Paspalev, Neno Atanasov, Alexi
Petrov, Nikolay Boev.

Разглежданият в статията период започва
с назначаването на чл.-кор. Георги Паспалев
(1895-1967;  Фиг.  1)  за  директор  на б.
Зоологически институт  при БАН през 1959
г.  след  пенсионирането  акад.  Иван  Буреш
(1885-1980).  Г.  Паспалев  става  директор  на
целия  тогавашен  Зоологически  институт  с
музей от 25.06.1959 и остава на този пост до
25.06.1965  г.  Това  е  един  от  най-тежките
периоди  в  историята  на  тази  уникална
културно-просветна и научна институция. На
25.06.1959  г.  проф.  Паспалев  закрива  музея
като  самостоятелно  учреждение  и  го
превръща  в  зоологически.  Така  това
учреждение  се  свежда  до  секция  "Музей  и
научна сбирка" на  Зоологическия институт,
чието ръководство се поверява до 1968 г. на
орнитолога ст.н.с. Николай Боев (1922-1985;
Фиг. 3). 

Заедно с интензифицирането на научно-
изследователсктата  дейност,  насочена  главно
към решаването на чисто практически задачи,
у нас се налага тенденцията за организирането Фиг. 1. Георги Паспалев (1895-1967).
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Фиг. 2. Акад. Иван Буреш (ок. 1970 г.).

на по-специализирани музеи. Това се отразява
неблагоприятно  върху  запазването  на
многоотрасловия характер на музея. Поемайки
инициативата  за  обособяване  на
категоризирани  тематични  музеи,  проф.
Паспалев  през  1962  г.  разформирова
Природонаучния  музей.  Всички
незоологични сбирки, както и специалистите
към тях напускат  музея:  Минералогическите,
петрографските  и  палеонтологичните
колекции  се  прехвърлят  в  Геологическия
институт,  богатият  хербариум  -  в
Ботаническия институт, интересната колекция
от  почвени  монолити  -  в  новосъздадения
Почвен  институт.  Останалите  зоологични
колекции преминават под опеката на секцията
"Музей и научни сбирки" на Зоологическия
институт,  който  вече  е  преименуван  на
Зоологически  институт  с  музей.  Така
фактически  Природонаучният  музей  е
разформирован  и  постепенно  част  от
богатите  му сбирки се похабяват и загубват.
Поради липсата на достатъчна площ, геолого-
минераложките  колекции  се  преместват
последователно  в  няколко  помещения,  при
което част от тях се превръщат в работни, част
от  сбирките  се  повреждат,  а  други  биват

разпиляни  и  …  изчезват.  Макар,  че  вече
природонаучен  музей  не  съществува,
обогатяването на сбирките продължава. След
проведената през 1963 г. полярна експедиция
в  Антарктида,  известният  български
глациолог,  ст.н.с.  Васил  Захариев,  подарява
ценни  геологически  образци,  а  също  и
великолепен  екземпляр  на  императорски
пингвин  (Aptenodytes  forsteri;  Фиг.  4)
(ПЕТРУСЕНКО, 1989). 

Фиг. 3. Николай Боев, 1984 г.
(сн. З. Боев).

Като музейна експозиция за посетителети
остава  да  съществува  само  зоологическата
част на бившия музей. Проф. Паспалев отива
още  по-далеч  като  впоследствие  понижава
ранга на Природонаучния музей до степен на
секция  на  института  с  отговорник  ст.н.с.
(тогава н.с.) Николай Боев. Като уредник на
зоологически сбирки,  той "...с  разбиране  и
завидна  всеотдайност  работи  за
поддържанетно на зоологическите колекции
до 1968 г., когато преминава на друга работа."
(КОСТОВ,  1984).  Въпреки  ерудицията  и
ентусиазма си обаче, Н. Боев не може да се
пребори  с  надделелите  неблагоприятни
тенденции.  Посегателствата  срещу музея  не
спират  и  една  след  друга  неговите
експозиционни зали се отнемат, опразват се
и се преобразуват в кабинети,  лаборатории и
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Фиг. 4. Препарат на възрастен императорски пингвин (Aptenodytes forsteri) от експозицията
на Националния природонаучен музей при БАН, 25.09.2012 г. (сн. З. Боев). 
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фондохранилища  за  служителите  на
постоянно  нарастващия  по  щат
Зоологически институт. Така са ликвидирани
експозициите  по херпетология,  ихтиология,
сбирката, представяща фауната на Бяло море,
експозициите  от  екзотични  насекоми  и
ботаническата  експозиция.  Всичко  това
намалява  почти  наполовина  музейната
експозиционна  площ  и  ограничава
перспективното развитие на музея. 

Бюджетът и планът на музея се свързват с
този  на  института  и  практически  музеят
загубва  своето  самостоятелно  съществуване
(КУМАНСКИ,  1990).  Изменя  се  профилът  на
работа на персонала. Дейността на останалите
в него служители се подчинява почти изцяло
на нуждите на института. Дори препараторите
в дермопластичната лаборатория се товарят с
изпълнението на помощно-технически задачи
в  интерес  на  научноизследователските
институтски  планове.  Те  се  ползват  и  като
лаборанти  и  технически  помощници  в
обработката на научни материали и почти не
работят  за  изготвянето  на  нови
експозиционни  препарати.  На  пазителите
(разпоредителите)  по  етажите  в  музея  се
възлагат лабораторни задачи и с това изцяло
се занемаряват грижите за сбирките, хигиената
в  залите,  фоайетата  и стълбищата на  музея.
Дисциплината  на  персонала,  редът  при
дежурствата и хигиената са силно нарушени.
Така през зимата на 1963/1964 г. се стига до
замръзването на формалиновите препарати от
Беломорската  изложбена  колекция.  Всичко
това в крайна сметка довежда до затварянето
на зоологическия музей за посетители. 

Административната  недалновидност
лишава  нашата  общественост  от
възможността  да  се  запознае  и  ползва  това
неоценимо  национално  богатство  в
продължение  на  5  години  (1964-1968).
Последователно  освободените  помещения  и
зали  от  Геологическия,  Ботаническия  и
Почвения институт са предоставени главно на
Зоологическия институт и напълно неуместно
-  на  Архитектурния  и  Икономическия
институт  -  ведомства  съвсем  далеч  от
проблемите  на  природознанието.
Зоологическият институт в онзи период не е в
състояние да подреди залите във фасадното
здание  и  те  се  предоставени  за  временни
изложби  по  ботаника,  зоология,  лов  и  др.
Макар и със силно редуциран научен състав,
музеят  активно  популяризира  природните

науки  и  природозащитата.  Ежегодно  се
изнасят  десетки  научно-популярни  беседи,
лекции и дускусии по различни въпроси на
опознаването  и  опазването  на  животниския
свят на България. Освен Николай Боев, който
изнасял голяма част от тях,  като лектори са
канени всички останали сътрудници, както и
директора  -  проф.  Паспалев.  Част  от  тези
прояви  били  ориентирани  към  теми  от
практиката,  напр.  "Вредни  птици  за
пчеларството" (изнесена на 29.03.1962 г. от Н.
Боев),  а  други имали по-общообразователен
характер, целящи разширяването на кръгозора
на  столичната  общественост.  В  периода,
когато експозицията на музея е била затворена
за посетители, тази форма на контактуване с
обществеността  отчасти  компенсирала
редуцираните  образователни  функции  на
тогавашния  Зоологически  музей  при
института. 

Модата  на  плановете  не  подминава  и
музея. По време на изпълнението на III-я 5-
годишен  план  (1958-1962  г.)  дейността  на
Природонаучния музей е най-плодотворна.
Това  позволява  да  се  изготви  и
Перспективен план за развитието на музея
за периода 1962-1980 г.,  както и Генерален
план (1962-1967  г.).  С  Генералния  план  се
поставя  въпроса  за  нова  съвременна
подредба  на  Природонаучния  музей,
основаваща  се  на  трите  принципа:
биологичен,  систематичен  и  ландшафтен.
Този план  е  приет  на  две  последователни
заседания  на  съвместния  Научен  съвет  на
Зоологическия институт и Природонаучния
музей  от  01.03.  и  23.03.1961  г.  На  тях  се
докладват и приемат сценарийните планове
за  зоологическата,  ботаническата  и
почвоведската  експозиция  и  се  обявяват
плановете за геолого-палеонтологическата и
минералого-петрографската  експозиция.
Проф.  Христо  Спасов  от  Геологическия
институт  обявява  преминаването  на
инжинерния  геолог  Иван  Николов  към
Природонаучния музей като палеонтолог и
на  Святослав  Петрусенко  (Фиг.  5)  като
научен сътрудник по минералогия. На тези
заседания  акад.  Буреш оценява  структурата
на  музея  като  най-подходяща  и  изказва
предположение,  че реорганизацията  трябва
да  приключи  докъм  1972  г.  Изказва  се  и
надеждата,  че  за  разширението  на
Зоологическия  институт  има  добри
възможности в "Бурмовото здание" (Фиг. 6)
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или на друго ново място по избор, за да са
усвоят отново отнетите помещения от музея.
Партийният  секретар  Ст.  Божков,  както  и
повечето  от  присъстващите  (проф.  Георги
Паспалев,  ст.н.с.  Елена  Коларова,  проф.
Стою Вълев, ст.н.с. Георги Пешев) покрепят
предложението  музеят  да  запази  своята
самостоятелност и зоологическият му отдел
да не преминава към Зоологическия институт
като  негова  секция.  Всички  те  приветстват
решението  на  Градския  комитет  на
Българската комунистическа партия от 1955
г.,  Министерското постановление № 165 от
1959 г. и решението на БАН от 1960 г.

Фиг. 5. Святослав Петрусенко, 22.10.2008 г.
(сн. З. Боев).

През  петилетката  1958-1962  г.  научно-
изследователският състав в музея работи по
разнообразни  научни  задачи,  повечето  с
практическо  значение:  "Фаунистични
проучвания в района на гр.  Петрич" (Нено
Атанасов, Георги Пешев (1915-1997), Михаил
Йосифов  (1927-2008),  Александър  Простов
(1926-2000)); "Фауна на Тракия - систематика
и биология на подрезред жилещи ципокрили
насекоми"  (Н.  Атанасов);  "Изследване
храната  на  гекона,  зеления,  ливадния  и
живородния  гущер"  (Любомир  Христов);
"Развитие  и  обогатяване  на  зоологическите

колекции и изготвяне на колекции -  пълна
колекция  на  горски  неприятели"  (Пенчо
Дренски  (1886-1963),  София  Микова);
"Сбирка  бръмбари-житари"  (Бояна
Захариева); "Сбирка от богомолки, хлебарки
и  щурци"  (Георги  Пешев);  "Сбирка  от
водомерки" (М. Йосифов); "Сбирка от водни
безгръбначни"  (Любомир  Цветков  (1920-
1999));  "Хранене  и  размножаване  на
керкенеза  и  мишелова"  (Александър
Простов);  "Стопански  риби"  (Пенчо
Дренски, Кирил Булгурков). Изборът на тези
насоки  в  работата  на  музейния  колектив  е
продиктуван  от  необходимостта  да  се
покажат  на  обществеността  основните
неприятели  за  земеделското  и  горското
стопанство,  както  и  характерните
представители на нашата фауна в различни
райони от страната. 

Фиг. 6. „Бурмовото“ здание на ул.
„Бенковски“, в центъра на София, 07.02.2009

г. (сн. З. Боев).

За постижение в научно-изследователската
и  експозиционната  дейност  на
Природонаучния музей по онова време може
да  се  считат  петте  новоизработени
експозиции: (1) "Биология, разпространение и
стопанско значение на чакала в България" и
монографията  "Изследвания  върху  чакала
(Canis  aureus L.)  в  България"  (АТАНАСОВ,
1953).  С  тази  монография  на  практика  се
защитава чакала от масовия му отстрел с оглед
на опазването му от изчезване у нас, както 15-
ина години по-рано от България изчезва риса
(Lynx lynx); (2) "Биология и разпространение
на  дивия  заек  в  България"  и  монографията
"Изследвания  върху  морфологията  и
екологията  на  дивия  заек  (Lepus  europaeus
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transylvanicus Match.) в България" (АТАНАСОВ

и др., 1954). В нея се разглеждат причините за
намаляването на числеността му в природата и
начините  за  увеличаването  на  дивечовите
запаси.;  (3) "Биология и разпространение на
пъстрия  пор  в  България  и  на  Балканския
полуостров"  и  публикацията  на  ATANASSOV

(1966),  в  която  наред  с  данните  за
разпространението  се  дават  и  указания  за
запазване  на  този  интересен  вид  за
българската  и  балканската  фауна.;  (4)
"Насекомоядните  бозайници  в  България"  и
монографията  за  тази  група  от  поредицата
"Фауна  на  България” на  МАРКОВ (1957),  в
която  за  първи  път  се  разглеждат  всички
известни дотогава видове в страната с обилни
данни  за  систематиката,  морфологията  и
екологията на разред Insectivora. (5) "Биология
и стопанско значение на лисицата в България"
и  монографията  на  АТАНАСОВ (1958)
"Лисицата (Vulpes vulpes crucigera Bechstein) в
България. Тази монография и сега е все още
най-пълното съчинение за червената лисица у
нас и един от най-значимите трудове за вида в
света изобщо. 

Чрез  новите  тематични  витрини  за
лисицата и чакала се внася нов по-достъпен
начин на излагане на научните резултати по
важни  практически  въпроси.  През  1961  г.
Нено Атанасов заминава в Будапеща, където
да  се  запознае  с  организацията  на
природонаучния музей и възможността наши
кадри  (препаратори)  да  повишат  там  своята
квалификация.  Обогатяването  на
експозицията  в  голяма  степен  се  дължи  на
работата на препараторите. За повишаване на
квалификацията си, главният препаратор Ал.
Простов (Фиг. 7) през 1958 г. е изпратен на
специализация в Будепеща. 

През  1960  г.  Ентомологичният  отдел
съдържа над 400 000 екз. насекоми, от които
само пеперудите  са  63 000.  В Ботаническия
отдел  хербариумът  наброява  над  200  000
хербарни  листа,  а  всичките  зоологични
сбирки - над 1 милион екз. Според д-р Буреш
докъм  1960  г.  повече  от  2  000  научни
публикации  представят  изследвания  върху
музейните колекции. По данни на БОЕВ (1962)
тогава  птиците  заемали  най-голяма  част  от
експозицията на музея. Те са подредени в 40
шкафа  и  общо  в  депата  и  в  залите
наброяавали 16 000 екз. Рибите достигнали 3
000 бр., паякообразните - 8 000, а насекомите -
над 0,5 млн. екз. 

Фиг. 7. Александър Простов, 26.03.1955 г. 

Въпреки  трудните  години,  през  които
преминава,  Природонаучният  музей  има
участия и в някои престижни международни
събития.  От  18.09.  до  02.11.1960  г.  във
Флоренция  се  провежда  Международната
ловна  изложба,  на  която  Природонаучният
музей  се  представя  със  11  експоната  от
бозайници и птици, както и ловни трофеи,
подредени  в  специален  отреден  за  него
павилион.  Художествените  и  дермо-
пластическите  качества  на  нашите  музейни
експонати на изложбата са високо оценени и
музеят  ни получава  "Златен медал"  за  най-
добре подреден павилион. На тази изложба
нашите  експонати  получават  общо  31
отличителни медала: 15 златни, 11 сребърни
и  5  бронзови,  с  което  изложбата  на
Природонаучния музей в София е класирана
на  II  място.  Представител  на  музея  на
изложбата е бил препараторът Найден Лаков
и за времетраенето й експозицията ни била
посетена от около 250 000 души. 

На  Световното  ловно  изложениe  в
Будапеща  през  1962  г.  отново  българска
кафява  мечка  спечелила  златен  медал
(измежду 160 изложени препарати – ловни
трофеи на кафяви мечки) (КМЕТСКИ, 1976). 
Ето накои други детайли от работата в музея
през  онези  години:  На  голямата  ръчна
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печатница  (т.  н.  "американка")  са
отпечатани общо 19 182 бр.  микроетикети
за музейните научни материали. През 1962
г.  били  каталогизирани  176  бр.  дневни
пеперуди и 1 100 бр. диви пчели. 

През  този  период  провеждането  на
сезонни  екскурзии  за  събирането  на
зоологически  материали  е  било  рутинна
практика.  Само  през  1958  г.  от  такива
екскурзии  са  събрани  общо  12  648  екз.
безгръбначни и гръбначни животни, а през
1959  г.  -  10  195  екз.  По  това  време  само
орнитологичната  експозиция  наброявала  8
000  препарата  (БУРЕШ,  1969).
Постъпленията за 1960 г. са 540 бозайници,
180 птици, 9 625 насекоми, а през 1961 г. -
746 кожи от хищници и гризачи (предимно
порове и сънливци), 5 963 насекоми и още
12  233  пеперуди.  Както  отбелязва  БОЕВ
(1962), по това време музеят се е превърнал в
"...  пантеон  на  нашата  зоологическа
градина", тъй като "... не малко обитатели на
зоопарка  тук  са  овековечени".  В  няколко
витрини  е  показана  интересната  и  за
широката публика колекция от аномалии в
пигментацията на животните - албиностите
и  останалите  хромисти  (флависти,
меланисти  и  пр.).  Орнитологичната
колекция  достигнала  бройката  от  16  000
препарата и кожи на птици. 

През 1962 г.  Н. Боев изготвя подробен
"План-проект  за  реорганизацията  на
Зоологическия  музей  при  Зоологическия
институт на БАН". Някои от залегналите в
него  положения  днес  са  осъществени  с
новата  наредба  на  орнитологичната
експозиция.  По това време тя включвала е
една  самостоятелна  зала  "Блатни  птици",
представяща  пеликаните  и  лебедите,  но
впоследствие  поради  недостига  на
изложбена  площ  е  превърната  в  зала
"Херпетология".  В  отделна  зала  все  още
били показани морфологичните аномалии в
птичия  свят  -  монстрозитетите,  както  и
отклоненията  в  окраската  на  оперението.
Наследената  от  предните  години
експозиция,  представяща  развитието  на
брадатия лешояд от яйцето до възрастната
птица още била изложена за посетителите.
В  този  план-проект  се  предвиждало  във
фоайето пред залата  на  втория  етаж да  се
експонират  едрите  нелетящи  щраусо-
подобни птици, а в шкафовете по стените -
ефектни  едри  "представители  на

екзотичната орнитофауна" (Н. Боев, личен
архив), което всъщност бе реализирано като
независим идеен проект на Мария Станева
(приет  през  (1982  г.)  за  реконструкция  и
реорганизация  на  експозицията  в  зала
"Птици". Към 1962 г. фоайего на IV етаж е
заето  от  оологичната  колекция.  Днес  тази
площ  е  предоставена  за  ботаническата
експозиция, а сбирките от яйца са прибрани
в  няколко  шкафа  в  депото  за  научни
материали от птици.  В голямата зала на II
етаж  се  предвиждало  в  шкафовете  до
стената  да  се  покаже  "богатството  и
разнообразието  на  българската  орнито-
фауна, като всеки вид бъде представен с по
един екземпляр от пол, едно малко и гнездо
с  яйца".  В  средата  на  залата  Н.  Боев
предвиждал  да  се  изгради  биогрупа,
представяща  "гордостта  на  нашата
орнитофауна  -  нашите  лешояди"  чрез
препарати на възрастни и млади лешояди от
четирите вида, струпани около плячката си.
През  1988-1989  г.  когато  музейната
експозиция бе реконстуирана, тази наредба
бе  осъществена  (БОЕВ,  1991)  по  подобна
идея  на  М.  Станева.  Проектът  на  Н.  Боев
предвиждал  изграждането  на  щанд  за
продажба  на  дребни  сувенири  и  печатни
издания  със  зоологическа  тематика  във
фоайето на III етаж. В партерното фоайе се
предвиждало  да  бъдат  показани  релeфни
изображения  на  археоптерикса  и  на  някои
летящи мезозойски влечуги с пояснения към
тях.  В  отделна  зала  "Еволюция  на
животинския  свят"  е  трябвало  да  бъдат
показани с илюстрации, макети и диаграми
развитието  на  основните  групи  животни,
онагледено  с  експонати  на  по-характерни
представители.  В  отделна  зала
"Разнообразие  на  българската  природа"
чрез художествени ландшафтни диорами се
предвиждало  да  се  представи  живота  в
блатото (езерото),  полето,  широколистната
гора, иглолистната гора, високопланинските
скали,  морския  бряг,  черноморското  и
беломорското  дъно.  Днес  в  зала  „Риби“  в
отделна  витрина-диорама  ефектно  е
представен  животът  в  езерото-резерват
„Сребърна“. 

По  това  време  в  музея  все  още  се
съхраняват  и  някои  "несвойствени"
експонати - геологически, палеонтологични
и  др.,  за  по-забележителните  от  които  се
появяват  отзиви  в  централния  периодичен
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печат,  напр.  статията  на  ЛАМБОВ (1960).
Двете зали с геологичните сбирки също са
били опразнени и през 1963 г. пригодени за
други  цели.  През  1966  г.  са  изнесени
почвените  монолити  и  цялата  педоложка
(почвена)  експозиция  преминава  в
Почвения  институт  (дн.  Институт  по
почвознание  и  агроекология  "Н.
Пушкаров").  Северозападната  зала  била
превърната  в  телефонна  централа.
"Беломорската"  зала  (т.  е.  залата,
представяща  фауната  на  Бяло  море  с
експонати,  събрани  и  дарени  от  аптекаря-
природолюбител  Алекси  Петров)  след
закриването си е преградена и превърната в
работни  кабинети,  след  като  преди  това  е
използвана  и  за  аудитория  (БУРЕШ,  1969).
Други  две  зали  също  се  прекрояват  в
кабинети  за  новоназначаваните  научни
сътрудници  в  института.  Първият  етаж  от
северното  крило  на  музея  е  зает  от
служители  на  други  институти,  зоолози  и
аспиранти  в  полупригодени  помещения
работят  на  дървения  таван  с  години.  В
крайна  сметка  от  22  красиво  подредени
изложбени зали на Природонаучния музей
остават  само  9  зали  и  няколко  депа  "...  с
гъсто  и  безформено  складирани  сбирки."
(БУРЕШ, 1969). 

В периода 1962-1968 г. благодарение на
личните контакти на директора Г. Паспалев
и уредника Н. Боев, музеят поддържа тясна
връзка с мнозина от най-изтъкнатите учени-
зоолози  в  света,  като  орнитолозите:  В.  Г.
Гептнер, А. Н. Формозов, Г. П. Дементьев,
Н. Н. Руковский,  М. А. Воинственский,  М.
И.  Ганя,  Е.  Кумари,  Н.  А.  Гладков,  К.  Н.
Благосклонов, Л. А. Портенко, Е. Воронцов,
С. Кириков, В. Я. Флинт (от бившия СССР);
H. Kumerloeve,  A.  Jordans,  G.  Mauersberger
(от Германия); Sir Peter Scott, Guy Mountfort
(от  Великобритания);  A.  Papadopul  (от
Румъния); S. Matvejev, V. Vasic (от Сърбия);
J.  Dorst,  R.  Etchecopar  (от  Франция),  G.
Watson (от САЩ), E. Moltoni (от Италия), K.
Bauer (до Австрия), I. Naggi (от Унгария), M.
Josefik, S. Sokolowski (от Полша), Fr. Balat, J.
Hanzak,  C.  Hudec  (от  бившата
Чехословакия).  Някои  от  тях  по  време  на
пребиваването си в България са разглеждали
и  музейната  експозиция  и  особено  -
научните  сбирки.  Част  от  тези
изследователи  са  публикували  и  научни

трудове  върху  българската  фауна  (главно
орнитофауна). 

На 25.05.1963 г. в музея е открита голяма
природозащитна изложба, организирана от
Комитета  по  горите  и  горската
промишленост  при  Министерския  съвет,
Комисията  по  защита  на  природата  при
БАН и домакина – Зоологическия институт
с  музей.  Сценарият  и  текстовете  са
подготвени от Н. Боев. Изложбата е открита
от  С.  Шиваров  –  зам.-председател  на
тогавашния  Комитет  за  горите  и  горската
промишленост (АНОНИМ., 1963б). 

През тези години не се обогатяват само
орнитологичните  и  ентомологичните
колекции.  Приемат  се  за  съхранение  по
възможност всички предложени зоологични
и  други  сбирки.  През  1963  г.
малакологичната (от мекотели) колекция на
музея  се  обогатява  чувствително  чрез
дарението  на  председателя  на  Кубинската
академия  на  науките,  Antonio  Himenes  от
голяма сбирка сухоземни тропични охлюви
от  Куба.  Според  ПОПОВ (1982)
ентомологичната  експозиция  на  музея,
изградена  много  по-отдавна,  по  общото
признание на наши и чужди специалисти, в
началото на 60-те години все още нареждала
нашия музея сред богатите природонаучни
музеи в Европа. 

Понеже  по  това  време  великолепните
колекции  на  музея  остават  скрити  за
широката  общественост,  ръководството  му
се  стреми отчасти  да  компенсира  нейното
ощетяване  чрез  организирането  на
разнообразни  изложби,  в  които  основна
роля  имат  препарираните  птици  и
бозайници от музейните сбирки. 

Със съдействието на Ръководството на музея
по  случай  VI  конгрес  на  Народния  Ловно-
рибарски съюз (бившия БЛРС, днес Съюз на
ловците  и  риболовците  в  България),  в  две
изложбени зали на Зоологическия музей от 25.11.
до  10.12.1963  г.  е  организирана  голяма  ловна
изложба.  Някои  отзиви  в  печата  (АНОНИМ.,
1963а) посочват, че тя предизвикала основателен
интерес сред гражданството.  Подредени са две
зали - "Ловно стопанство" и "Рибно стопанство".
Сред многото музейни препарати изпъкват тези
на дропли (Фиг. 8), стрепети, глухари, лещарки,
гривяци, тракийски (харманлийски) и балкански
кеклици  и  др.  -  всичките  експонати  от
експозицията и фондовете на музея. 
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Фиг. 8. Препарати на голяма дропла (Otis tarda) от експозицията на Националния 
природонаучен музей при БАН; горе – женска, долу – мъжки; 25.09.2012 г. (сн. З. Боев). 
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Година  и  половина  след  закриването  на
тази изложба (на 01.05.1965) Зоологическият
институт  с  музей,  Комисията  по  защита  на
природата при БАН и Комитетът по горите и
горската промишленост уреждат в музея нова
голяма  изложба  за  грабливите  птици,
озаглавена  „Да  пазим  хищните  птици”.
Изложбата е организирана по сценарий и с
ръководното участие на Николай Боев.  Под
негово ръководство в София се провежда и
симпозиум “Защита на грабливите птици”. 

В  изложбата  са  били  показани  най-
хубавите препарати на лешояди, орли, соколи,
кани,  бухали,  други  сови  и  пр.  Целта  на
изложбата  е  да  запознае  обществеността  и
предимно ловците с белезите и биологичното
значиние  на  тези  птици  за  природата  и
човека.  В  обширната  съпътстваща
информация,  подготвена  от  Н.  Боев  се
изтъкват  биологичните  им  особености,
тяхната  полезност  за  стопанството  и
необходимостта от тяхното опазване. Наред с
великолепните експонати на музея са показани
и  уникални  фотоси  на  орнитолога  Таню
Мичев  (1939-2018)  и  фотографа-анималист
Николай Райков (1928-1982;  АНОНИМ, 1965).
В  книгата  за  впечатления  от  изложбата  е
отразен  огромният  интерес  на  нашата
общественост към тези застрашени птици, с
което  тя  изпълнила  предназначението  си
определено й от нейните организатори. 

През този период в музея се организират и
две фотоизложби. В откритата през 1966 г. в
Зоологическия  институт  с  музей  при  БАН
фотоизложба  "Защита  на  природата  в
Англия", уредена от Комитета за приятелство
и културни връзки с чужбина, МГГП и КЗП
при БАН, 96 фототабла и 2 витрини разказват
за  природозащитната  дейност  във
Великобритания.  Изложбата  е  открита  от
председателя  на  комитета,  проф.  Ст.  Б.
Станчев,  а  слово  за  природозащитата  при
откриването произнася чл.-кор. проф. Георги
Паспалев -  зам.-председател на комисията  за
защита  на  природата  при  БАН.  На
откриването  присъства  и  извънредният  и
пълномощен  посланик  на  Обединено
Кралство  Великобритания,  сър  William
Harpum. Най-важният резултат от изложбата
е, че тя показва, че "... природозащитници са
не  само  туристите  и  учените,
природозащитник  е  цялата  английска
общественост." (ВЕСЕЛИНОВ, 1966). 

Другата изложба е открита на 18 март 1968
г.  В  три зали на  Природонаучния  музей се
организира  фотоизложбата  "Защита  на
природата  в  България"  със  съдействието  на
Комитета за приятелство и културни връзки с
чужбина,  Министерството  на  горите  и
горската  промишленост  и  Комисията  за
защита  на  природата  при  БАН.  На
откриването й присъствали много официални
лица,  сред  които  били  аташетата  по
културните  въпроси  на  редица  страни,
журналисти  и  редица  изтъкнати  учени-
естественици  и  природолюбители  (БОЕВ,
1968). По-късно тази изложба била показана
във Великобритания, Австрия и Холандия. Тя
включвала 291 оригинални голямоформатни
фотоси и 94 табла, разкриващи връзките на
човека  с  природата  по  нашите  земи  от
палеолита  до  съвременността.  Снимките  са
дело  на  Т.  Мичев,  Н.  Райков,  Б.  Георгиев,
Марин  Тошков  и  др.  Те  разкривали
богатствата  и  уникалността  на  българската
природа  и  специално  -  растителния  и
животинския свят на България, геологичните
образувания  (пещери,  скални  мостове,
каменни гъби и  др.),  както и прелестите  на
защитени  територии  -  Ропотамо,
Парангалица,  Магурата,  Джендема,  Боатин,
Витоша, Баюви дупки, Острица и др.

Както  се  вижда,  въпреки,  че  е  бил
драстично  редуциран,  частично  и  временно
затворен за посетители, и през този период
работата в музея не замира. Дори се поддържа
широко-популярна  дейност,  основно  чрез
тематични  изложби  в  страната  и  чужбина,
наред със съхраняването на по-голямата част
от  сбирките  (основно  зоологичните).
Благодарение на това само някоко години по-
късно (1974) със специално постановление на
Министерски съвет се стига до учредяването
на  днешния  Национален  природонаучен
музей  при  БАН  като  самостоятелно
подразделение на академията. 
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The National Museum of Natural History
at the Bulgarian Academy of Sciences - 60
years since the management of the Corr.

member of BAS Prof. Dr. Georgi
Paspalev and the problem for the

Museum's survival (1959-1965)

(Summary) 

The  paper  presents  for  the  first  time
abundant data on the history of the National
Museum of  Natural  History  at  the  Bulgarian
Academy of Sciences in Sofia about one of the
most difficult periods of that Museum, between
1959 and 1965. In that time the Museum was
closed  for  visitors  (1964-1968),  its  exhibition
was  drastically  reduced  and  its  rank  was
lowered  up  to  section  level  of  the  former
Institute of zoology, headed by the Assoc. Prof.
Nikolay Boev. 
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Националният природонаучен музей при Българската
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Abstract.  A review of  the  current  state  and problems  of  the  National  Museum of  Natural
History in Sofia is presented. Various aspects are discussed: management and principles, building
stock,  labs,  exposition  and  depositories,  scientific  profile,  popularization  of  natural  sciences,
publishing  and  library  activities,  nature  conservation  activity,  staff,  finances  and  budget,
information  services,  relations  with  other  institutions,  security,  statute  and  structure,
Paleontological museum - a branch of the NMNHS in Asenovgrad, and prospects. The general
conclusion  is  that  in  many  respects  the  museum  is  lagging  behind  the  current  trends  and
achievements of the natural history museums in Europe and the world. Some possible changes to
improve the Museum’s activities are outlined. 

Key words:  National Museum of Natural History,  contemporary state,  ptoblems,  development,
assessment.

За  историята  на  Националния
природонаучен  музей  при  БАН  (НПМ)  е
писано много. Пише се и сега, в годината на
неговата 130-годишнина. Настоящата статия
цели да представи един преглед на неговото
актуално състояние, проблемите, пред които
е  изправен  и  перспективите  за  развитието
му в близко бъдеще. С някои съкращения тя
представя  основни  акценти  от  програмата
на автора за управлениене на Националния
природонаучен музей при БАН в периода
2019-2023  г.  За  пръв  път  са  изложени
сведения  и  по  въпроси,  които  досега  са
били традиционно неглижирани. 

Управление и принципи Управление и принципи 

В  годините  на  съществуването  си  като
самостоятелно учреждение (от 1977 г.) НПМ
е  извършвал  своята  общественополезна

научно-образователна,  популяризаторска  и
природозащитна  дейност  под  ръковод-
ството на 5 директори – акад. Иван Костов,
ст.н.с.  (доц.)  Красимир  Кумански,  ст.н.с.
(доц.)  Петър  Берон,  ст.н.с.  (доц.)  Алекси
Попов и ст.н.с. (проф.) Николай Спасов. На
всички тях дължим заслужено признание. 

След  настъпването  на  промените  (1989
г.) в БАН и НПМ съответно се зародиха и
развиха  процеси,  които  постепенно
доведоха до бетониране на статуквото. При
сегашната  (2019  г.)  ситуация  мнозинството
не  желае  промени,  въпреки  очевидната
необходимост  от  тях.  В  известна  степен
изградилите  се  взаимоотношения  вече  не
винаги работят в интерес на учреждението.
Става  все  по  ясно,  че  формализмът  и
субективизмът  в  управлението  не  са  от
полза за правилното му развитие. Нужно е в
името  на  просперитета  на  музея  да  се
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създадат  и  поддържат  добри  условия  за
работа  на  екипа  от  служители  с  оглед
повишаване на ефективността  от труда им
във всяко едно направление, в крайна сметка
в полза на музея, държавата и обществото. С
други  думи,  трябва  да  се  доближат
интересите  на  служителите  до  интересите
на институцията, в която работят. Безспорно
e, че в НПМ проблемите не се един и два,
трупани са с години и изведнъж едва ли ще
се  решат…  Но  вече  е  назряла
необходимостта  от  промени  в  името  на
сигурното  му  и  успешно  развитие  за  в
бъдеще. 

В  условията  на  обективна  политическа
безпристрастност  единственият  критерий
трябва да бъде отношението на служителите
към  работата  в  интерес  на  институцията.
Затова е крайно необходимо резултатите от
текущите  атестации  на  служителите
пълноценно да се обвързват с определянето
на  тяхното  трудово  възнаграждение.
Необходимо  е  да  се  създаде  и  поддържа
конкуретна  среда  сред  служителите  за
поддържането  на  постоянен  стремеж  за
просперитет на музея. 

Сега сме в трудно време. Заплатите в БАН
са обидно ниски. Затова често се налага да се
търсят допълнителни източници на доходи.
Основна  грижа  на  всяко  ръководство  е  да
стимулира служителите чрез повишаване на
доходите им в музея. Само така те ще бъдат
заинтересувани  да  работят  за  учреждението
си. И все пак нужно е да се ограничи процеса
на пренебрегване на служебните задължения
за сметка на платените външни ангажименти.
Нека тези, които смятат, че могат да печелят
повече навън, почтено да освободят мястото
си  в  НПМ  за  други,  работещи  с  повече
ентусиазъм  и  желание  за  институцията.
Полезни  биха  били  и  препоръките  на
служителите  за  подобряване  на  работата.
Последните  са  най-доброто  измерение  на
инициативността  и  заинтересоваността  от
музейната работа. 

Смисълът за музея от щатната бройка на
всеки  един  специалист  е  да  отговаря  за
курирането  на  определени  колекции
(фондове,  експозиция  и  регистри)  според
своята  специалност  и  квалификация.
Отговорността  трябва  да  се  носи  лично,
както  отговорността  за  предоставената
материална  база.  Тези  въпроси  трябва  да
бъдат  отразени  и  в  преработените

длъжностни характеристики на служителите.
Последните  са  остарели  и  не  отговарят  на
сегашното състояние на дейността и щата на
музея и променената академична обстановка.

Досега  ръководителите  на  музея
професионално са се изявявали основно като
учени-специалисти.  Длъжността  „директор
на  музей“  изисква  и  управителски
(„менажерски“) функции. Всеки на този пост
трябва да се опита да бъде един справедлив
добър  управител  на  предприятието
„Национален  природонаучен  музей“,
къквото е той,  освен че е (и преди всичко)
културно  и  научно-изследователско
ужреждение.  Нещо  повече:  Не  e
задължително директорът на един музей като
НПМ,  непременно  да  е  учен.  По-успешно
вероятно  би  било  споделянето  на  тази
длъжност от двама – един научен директор и
един административен. Това обаче, засега не
е прието.

Сграден фондСграден фонд

Сградите на НПМ-БАН с настоящ адрес
бул. „Цар Освободител“, № 1, построени в
1936  г.  и  частично  разрушени  от
авиационните бомбардировки през 1944 г.,
след  възстановяването  им  след  Втората
световна война, досега не са били обект на
сериозно  ремонтиране.  Единствено
покривът  на  централната  сграда  с
експозиционните сгради в 1979 г. претърпя
цялостно  пренареждане  на  керемидите,  но
проблемите  останаха  и  до  днес  той  не  е
добре изолиран. 

Сутиацията  се влоши драстично и след
построяването  на  метро-линията  под  бул.
„Цар  Освободител“,  преминаваща  пред
фасадата на 8,5 m под повърхността.  Това
увеличи  вибрациите,  които  за  няколко
години доведоха  до  появата  на  множество
пукнатини по стените  и подовите настилки
(мозайките) в залите. Сградата има статут на
„културна  ценност“  и  една  от  първите
задачи трябва да е търсенето и намирането
на средства за нейното укрепване. 

Проблемите със сградите по ул. „Георги
Бенковски“  са  други.  С  премахването  на
павираната  улица  в  техния  участък  и
неуспешната  й  замяна  с  тревни  площи  се
създадоха  условия  за  оттичане  на
дъждовните води в основите на сградите, от
което всички те пострадаха. Невъзможно е

xx



Златозар Н. Боев

да се поправи в тях шпакловката, както и да
се отстранят мухълите и плесените без да се
дренира целия участък от отнетата в края на
1960-те г.  улица.  Тук настойчиво трябва да
се търси съдействие от Столична община.

Вътрешните  дворове  се  нуждаят  от
цялостно  преустройство  за  да  се
предотврати  редовното  наводняване  на
мазетата на сградата.  Това включва ремонт
на  водосточните  тръби,  настилките  и
канализационната  система.  Бедствено  е
положението, особено при проливен дъжд,
когато  коридорът  в  мазето  се  наводнява  и
става непроходим. 

Сградите  на  музея  не  могат  да
изпълняват  на  съвременно  равнище
пълноценно функцията си като хранилище
(и експозиция) на природонаучни колекции
с огромна (често неизмерима) материална и
научна  стойност,  ако  не  са  съответно
изолирани и климатизирани.  Всички те  се
нуждаят  от  подмяна  на  амортизираната  и
често нефункционираща правилно остаряла
дървена дограма със съвременна PVC (или
алуминиева),  изпълнена  в  автентичния
„ретро“  стил  (по  фасадите),  наподобяващ
настоящата и снабдени със слънцезащитни
вътрешни  щори.  Освен  това,  за  да  се
предотврати  напукването  на  сухите
препарати (особено тези на едри животни)
поставянето на овлажнители и климатици е
крайно належащо.

Ремонтираната  ок.  2005  г.  частично
(само външна) фасада на централната сграда
по проекта „Красива България“ вече силно
контрастира с олющените фасади с опадали
късове мазилки и подпокривни корнизи  на
останалите 2 сгради, както и във вътрешните
дворове. Като сграда - „културна ценност“,
подслоняваща  първия  музей  в  България,
намираща се в самия център на столицата,
сега тя е отличен пример за безхаберието на
управници  и  ведомствени  ръководители.
Няма друг музей в страната практически без
автомобилен достъп до сградите му. Повече
от належаща е нуждата от изграждането и на
поне  3  парко-места  за  музея  откъм ул.  „Г.
Бенковски”.

Не само от естетическа, но и от съвсем
практическа  гл.  т.  коридорите  на  всички
етажи  в  цялата  сграда  се  нуждаят  от
освобождаване  от  ненужния  инвентар  от
излезли от употреба стари мебели. Нуждаят
се  от  боядисване  и  подмяна  на

осветлението. Почти всичките от повече от
45 години не са боядисвани.  Получерни и
опушени, те засилват мрачното впечатление
за упадналост. 

От основен ремонт се нуждаят и мазетата,
в  които  сега  са  разположени  депата  по
геология,  минералогия  и  палеонтология  на
безгръбначни животни. Основен ремонт след
надеждна хидроизолация (отвън на сградата и
вътре  в  помещенията)  трябва  да  бъде
извършен  и  в  подземното  царско
бомбоубежище  (измазване,  осветление  и
вентилация и канализация). В него могат да се
разположат спиртно-формалинови препарати
(от  всички  групи  животни)  едва  след
цялостното му осигуряване (обезвлажняване) и
приспособяване за тези нужди. 

Освен таванът на централната сграда, от
специално  внимание  се  нуждаят  и
таванските  помещения  на  другите  две
сгради.  Таванът  на  сградата  откъм  ул.
„Московска“ е в катастрофално състояние в
противопожарно отношение. Необходимо е
неговото цялостно ремонтиране. 

На някои от таваните на сградите по ул. „Г.
Бенковски“  може  да  се  изградят  увисочени
капандури  за  да  се  усвоят  подпокривните
порстранства  за  фондохранилища  на
негорими  колекции.  Всички  водосточни
тръби и улуци на всички сгради се нуждаят от
подмяна. Досегашните PVC тръби (поставени
ок.  2010  г.),  вече  изпочупени,  някои  от  тях
полудемонтирани,  се  нуждаят  от  цялостна
подмяна  с  метални  в  „ретро“-стил,  в
съответствие със статута на сградата. 

В  средата  на  2019  г.  състоянието  на
работните кабинети и лаборатории на НПМ
е незадоволително. Разрастването на щата и
задържането (с десетилетия) на кабинетите от
хабилитирани  учени след навършването  на
пенсионната им възраст (и последващото й
удължение  с  2(3) години  (за  доц./проф.),
каквато е практиката в БАН), води до осезаем
недостиг  на  работни  помещения.
Понастоящем  повечето  (над  2/3)  учени
работят по двама в един кабинет. Би могло
част  от  тези  учени  над  67  (съотв.  над  68)-
годишна възраст да освободят местата (или
да споделят кабинета си с друг пенсионер),
които  досега  заемат  в  музея,  както  и
служителите  от  не-научния  състав,
навършили  65  години.  Така  може  да  се
освободят работни места за по-млади щатни
служители в рацвета на трудовата си кариера. 
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ЛабораторииЛаборатории

НПМ  разполага  с  две  лаборатории.
Едната,  дермопластическата  е  ключово
звено  за  институцията  и  заслужава  по-
специално внимание. Трябва да се подобрят
хигиената, вътрешния ред и снабдяването й.
Повече усилия са нужни за подобряване на
условията за работа на препараторите с цел
постепенно препариране  на  съхраняваните
с  десетилетия  кожи  на  животни  във
фризерите  на  лабораторията.  В  недобро
състояние е и техническата работилница. 

Другата  „лаборатория“  на  музея  е
палеонтологическата  в  остеологичното
фондохранилище  за  бозайници.  В  нея  се
извършват  препараторски  дейности  по
екстракция  и  консервация  на  фосили  от
едри  гръбначни  животни,  но  и  там  има
възможности за много подобрения. 

Експозиции и фондове Експозиции и фондове 

Експозициите  в  повечето  от  залите
силно  се  нуждаят  от  осъвременяване.
Изключение  са  залите  по  геология  и
минералогия, палеонтология и отчасти тези
за птиците и влечугите и земноводните. 

Като  антиреклама  на  музея  седи
монтираният  изправен  непълен  скелет  на
индийски  слон   на  главния  вход  на  музея
(един  от  магазините),  наречен  неправилно
„При мамута“. Неговото място е в сбирките.
В  другия  магазин  на  входа  продажбата  на
потенциални  експонати  (автентични
фосили), каквито липсват в колекциите  на
НПМ  е  недопустима  и  трябва  да  се
преустанови. 

Компроментиращата кичозна практика в
експозиционните  шкафове  да  се  поставят
предмети  от  всевъзможни  автори  (т.  н.
„инсталации“)  с  идеята  за  съвременна
реклама на „изкуството“ и провокиране на
мисленето,  също  трябва  да  се  прекрати.
Контролът  върху  тематиката  на
организираните  изложби  с  оглед
популяризацията на българската природа и
природозащита  трябва  да  се  завиши.  В
залите  „Ненасекомни  безгръбначни“  и
„Насекоми“  етикетите  на  експонатите
(отпреди  80-90  години)  трябва  да  бъдат
подменени с нови в унисон с тези на други
експозиции с подменени етикети. 

Зала  „Насекоми“  трябва  да  възстанови
целостта си, каквато бе до 31.03.2014 г. за да
се  използва  пълноценно  и  западната  й
половина,  неуспешно  превърната  в  детски
образователен кът. Там трябва да се върнат
изнесените пирамидални стари шкафове  от
Царския музей, за да се поставят колекциите
с насекоми, които сега в шкафове задръстват
коридорите в почти цялата сграда. Ако това
се  окаже  неизпълнимо,  ще  трябва  да  се
поръчат  нови  ентомологични  шкафове  с
подобно  комбинирано  предназначение
(експозиционна и фондова част). 

В  голямата  зала  „Птици“  се  нуждае  от
частично  преграждане  с  висящи от  тавана
прозрачни  полиетиленови  платна-завеси,
изолиращи  фондохранилището,  съгласно
противопожарните  изисквания.  Така  ще се
раздели  експозиционната  част  от  частта
„Остеологично  и  палеонтологично  депо
„Птици““,  която  се  изисква  за  да  бъде
обезопасена. 

Поради  спецификата  му,  в  музея  има
възможност  за  създаване  на  една  изцяло
нова  експозиция  с  примерно  название
„Царски  реликви  в  Националния
природонаучен музей - БАН”. Тя цели (1) да
представи музея като резултат от интересите
на  царете  Фердинанд  I  и  Борис  III  в
качеството  им  на  полупрофесионали-
зоолози  и  (2)  да  съхрани  и  да  представи
пълноценно  някои  действително  уникални
и  високо-художествени  произведения  на
изкуството с голяма материална и културна
стойност  (живопис,  скулптура,  приложно
изкуство, мебели, елементи на интериора) –
лично притежание на царете Фердинанд I и
Борис  III,  които  понастоящем  са  или
недостъпни ца посетители, или са изложени
без  каквато  и  да  била  съпътстваща
информация,  дори  без  етикет  и  са
разпръснати  по  помещения,  стълбища  и
фоайета). Други, вместо да бъдат съхранени
като автентични образци на  интреиора,  се
използват  за  всекидневна  употреба  и  се
амортизират. Тази сбирка може евентуално
да  бъде  експонирана  в  сегашния
директорски кабинет на 2 етаж. Тя би могла
да  включва:  (1)  Скулптурата  на  сърненце
(Фиг. 1)  от розов мрамор от Arthuro Dazzi
(1881-1966),  подарък  на  Княгиня  Мария
Луиза; (2) Картината „Д-р Иван Мърквичка”
(Фиг.  2)  на  худ.  Иван  Мърквичка  (Старши;
1911);  (3)  Скулптурата  на  Св.  Климент
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Охридски (Фиг. 3) от Иван Лазаров (1931); (4)
Скулптурата на Освободена Добруджа (Фиг. 4)
от  Б.  Караджов  (1941);  (5)  Порцеланова
китайска ваза с флорални мотиви, подарък на
Цар  Фердинанд  I;  (6)  „Комплект“  от
(последните  оцелели  до  днес)  6
дърворезбовани столове от Царския оркестър;
(7) Канцеларско бюро на Княгиня Евдокия; (8)
Барокова мебелна гарнитура (масичка, диван и
два фотьойла) от кабинета на Цар Фердинанд
I; (9) Юбилеен кожен фотоалбум с монограма
на Цар Борис III (Фиг. 5) за 50-годишнината
(1937)  от  основаването  на  Царската
зоологическа  градина;  (10)  Печатарското
клише на „Еx Libris“-а на Цар Борис III, (11)
оригиналите на някои стари фотографии от
Царския  музей;  (12)  Сбирка  от  етикети  от
експозицията  с  надписа  „Естествено-
исторически музей на Н. В. Царят на всички
българи“;  (13)  Препарати  на  животни,
отстреляни от царете  Фердинанд I  и Борис
III; (14) лични техни документи във връзка с
историята на НПМ и др. 

Фиг. 1. Скулптура на сърненце от розов мрамор,
подарък на Княгиня Мария Луиза. Скулптор:

Arthuro Dazzi, 19.08.2014 г. Сн.: З. Боев.

Зала  „Риби“  повече  от  10  години  си
остава  полупразна.  В  нея  трябва  да  се
поставят информационен текст с легенда за
експонираните  преди  30  г.  животни  в
диорамата „Морско дъно край бреговете на
Куба”  (от  1985  г.;  Фиг.  6).  Синята  акула
(Prionace glauca) от Бяло море от колекцията
на Алекси Петров (експонат с историческа
стойност)  трябва  да  бъде  ремонтирана  и
експонирана.   За тази забележителна (и до
днес)  колекция  трябва  да  се  изготви  нова

Фиг. 2. Картина „Д-р Иван Мрквичка“
(1916). Художник: Иван Мрквичка (Старши),

20.09.2011 г. Сн.: З. Боев.

Фиг. 3. Скулптура на Св. Климент Охридски
(1931). Скулптор: Иван Лазаров, 05.12.2008 г.

Сн.: З. Боев.
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малка експозиция с текст, някои препарати
и документи и публикации на А. Петров.  

Фиг. 4. Скулптура на Освободена Добруджа
(1941). Скулптор: Б. Караджов, 04.03.2009 г.

Сн.: З. Боев. 

На две нови метални поставки трябва да
се  експонират  двете  морски  костенурки
(Caretta caretta и  Chelonya mydas), уловени
по  българските  брегове  на  Черно  и  Бяло
море в зала „Риби”. Трябва да се изготвят и
поставят  триезични  етикети  за
неетикетираните  експонати  от  зала
„Земноводни и влечуги“.

В  голямата  зала  „Птици”  трябва  да  се
премахвнат  някои  компроментиращи
„експонати”  като  анахронични  карти  на
разпространение  на  видовете,  грозни  и
непредставителни схеми и др.

Ефектно  би  било  изграждането  на
биогрупа  „Калифорнийски  кондор”
(Gymnogyps californianus) с препозиране на
женския  екземпляр,  съхраняван  досега  във
фондохранилището,  заедно  с  мъжкия
екземпляр  от  експозицията.  Също  така
внушителен  нов  препарат  би  бил
препозираният  от  кожа  в  експонат  с

разперени  крила  на  препарата  на
странстващия  албатрос  (Diomedea  exulans).
Част  от  кожите  на  птици,  съхранявани  в
депото,  които  са  от  видове  с  ефектна
външност  и  не  са  представени  в
експозицията  също  трябва  постепенно  да
бъдат монтирани на поставка и въведени в
експозицията.  Такива  са  някои  папагали,
чапли,  врабчоподобни и др.  Така  още по-
голяма  част  от  фаунистичното
многообразие  от  музейните  фондове  ще
бъде представено за посетителите. 

Фиг. 5. Корицата на юбилеен подаръчен
фотоалбум, изработен по повод на 50-

годишнината от учредяването на Царската
зоологическа градина в София (01.05.1887-

01.05.1927), подарък на Цар Борис III.
Сн.: З. Боев.

В зала „Бозайници” трябва да продължи
изграждането на експозиционнага сбирка от
дребните  бозайници  на  България  с
включване  по  възможност  на  всички,
установени в страната видове насекомоядни и
гризачи.  Подобна  експозиционна  сбирка
трябва да се направи и за всичките нашенски
прилепи.  До  днес  са  запазени  редица
сведения за отделни екземпляри-експонати в
музея, съдържаща интересна информация за
любознателните посетители. За тях, както и
за  всички  останали,  ще  е  полезно  да  се
изготвят  специални  текстове,  разказващи
тяхната  история  по  придобиването  или
изработването им. 

На  взаимоизгодни  начала  с  други
природонаучни  музеи  в  страната  чрез
препараторите-дермопластици в НПМ може 
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Фиг. 6. Част от диорамата „Морско дъно край бреговете на Куба” (1985),
експонирана в зала „Риби“, 04.05.2006 г. Сн.: З. Боев.

да се обогатява с едри експонати-препарати на
бозайници.  Телата  на  много  безценни
екземпляри  животни  се  съхраняват  от
десетилетия  във  фризерите  на  Дермоплас-
тичната лаборатория и е време да се намери
начин  те  да  бъдат  оползотворени  като
експонати  и  да  бъдат  показани  на
обществеността в нашия или в други музеи в
страната. 

Сегашната  зала  „Левентис“,  използвана
за  галерия,  изложбена,  лекционна  и
заседателна  зала  и  зала  за  платени
занимания  с  деца,  трябва  да  възстанови
първоначалното  си  предназначение  като
експозиционна,  с  което  неоправдано  през
2008  г.  бе  съкратена  и  без  това  крайно
недостатъчната  експозиционна  площ  в
музея. В нея липсва и трябва да се създаде
една напълно нова експозиция за „Земята –

нашият  дом“,  представяща  мястото  на
планетата  Земя  в  Слънчевата  система,
устройството  й,  основните  процеси,
формиращи  нейната  повърхност,  дрейфа
на  континентите,  биогеографските  царства
(в  миналото  и  днес),  океанографското
райониране,  климатичните  райони,
глобалното  затопляне,  залятите  части  от
сушата,  горещите  точки  на
биоразнообразието,  зоните  с  най-сериозно
увреждане  на  природата,  глациалните
явления,  геоморфоложките  и  тектонските
процеси,  хипогеята  (подземната  среда  –
карст  и пещери),  хидросферата,  рекордите
на планетата и мн. др. Накратко: Земята като
жив,  но  уязвим организъм,  нуждаещ се  от
опазване.

Логично  е  всеки  куратор  в  НПМ  да
отговаря  за  документирането  на
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постъпленията  във  фондовете,  както  и  за
обезопасяването и третирането на сбирките
със  съответните  средства  за  тяхното
поддържане. 

Особено внимание заслужава уникалната
орнитологична колекция от кожи на птици
от цял свят (Фиг. 7). Тази колекция трябва да
се разшири и е подходящо да се премести в
настоящата заседателна зала, предвидена за
преустрояване като научно депо. Там трябва
да  се  съберат  и  съхраняват  всичките  сухи
монтирани препарати, разположени в други
зали извън шкафовете.

Фиг. 7. Чекмедже с остъклен капак с
препарирани кожи на чайки (сем. Laridae)от

научната колекция на НПМ. 21.05.2014 г.
Сн.: З. Боев.

Фондохранилището  „Риби,  земноводни
и влечуги“ може да се настани на мястото на
настоящото  депо  „Птици“,  предвид
обстоятелството,  че  препаратите  в  него  са
основно спиртно-формалинови. Така те ще
са  в  съседство  с  другите  такива  на  депо
„Ненасекомни безгръбначни“. Ясно е, че не
е подходящо сухите препарати на птици да
се  помещават  между  две  депа  за  спиртно-
формалинови  препарати.  Освен  това  в
новото  депо  „Птици“  в  сегашната
Заседателна  зала  ще може да  се  събере на
едно място разпокъсаната досега на 7 части
орнитологична колекция, които се помеща-
ват  при  недобри  условия  в  7  други
помещения.  Орнитологичната  колекция  на
НПМ  (фиг.  8)  е  с  най-голяма  материална
стойност  (след  колекцията  от  минерали)  в

музея  и  само  така  ще  може  да  бъде
обединена,  подредена  и  съхранена  като
истинско национално богатство. 

С  оглед  контрола  върху  изнасяните
образци, за целия музей трябва да се създаде
електронен  регистър  на  временно
изпращаните за определяне от чуждестранни
специалисти  в  чужбина  материали  от
научните фондове на НПМ като се следи за
своевременното им връщане в колекциите на
музея.  Подобен  регистър  за  разменени
образци/екземпляри  от  наши  колекции  с
чужди  също трябва  да  бъде  създаден.  Днес
никой не знае къде и в кои музеи по света се
притежават бивши образци от фондовете на
НПМ-БАН. 

Научен профилНаучен профил

Предвид на съвременната диференциация
на науката (и музеите) е необходима основна
промяна в насоките  на  научната дейност на
учените  от  музея.  Вече  е  належащо
преориентирането  на  изследователската  им
работа  в  областта  на  традиционните
фундаментални (а не приложни) направления,
присъщи  на  един  музей  като  НПМ  -
фаунистика,  флористика,  морфология,
таксономия,  филогения,  зоо-  и  фито-
география,  минералогия,  палеонтология,
еволюция,  систематика  и  история  на
колекциите, музейни методики и технологии –
изследвания основаващи се преди всичко на
богатите музейни сбирки. Това е в основата на
„мисията“ на музея. В много отношения и до
днес  от  десетилетия,  тези  колекции  остават
непроучени. Време е специалистите-куратори
приоритетно  да  подготвят  и  публикуват
каталозите  на  отделни  групи,  за  които
отговарят.  Досега се твърди умозрително, че
музеят притежава над 1,5 млн. екз. След 130-
годишна история, е време това да се докаже.
Ако се окажат повече, музеят ще има още един
повод  за  гордост.  На  първо  време  за  всяка
група ще е добре да се узнае поне броят на
видовете  и  находищата  им.  Изглежда
абсурдно,  но  днес  за  много  колекции  дори
това не знаем! 

Особено  важно  е  да  се  публикуват  и
тематични томове от поредицата на БАН „Фауна
на България“ за групите, по които са работили и
сега работят учени-специалисти в музея – групи
от  Amphipoda,  Isopoda,  Myriapoda,  Neuroptera,
Diptera,  Orthoptera (някои  семейства),  Hemiptera,
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Фиг. 8. Част от орнитологичната експозиция на НПМ-БАН – витринен шкаф с 
препарати на ибиси (Threskiornithidae) и фламинги (Phoenicopteriformes). 

26.09.2012 г. Сн.: З. Боев.
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Lepidoptera,  Coleoptera  (някои  семейства  –
Cocinellidae,  Carabidae,  Pselaphinae),  Amphibia,
Reptilia,  Ostheichthyes  и  др.  Трябва  да  се
публикуват  и  каталози  на  ботаническите,
минералогическите,  петрографските,  палеобота-
ническите и палеозоологическите ни колекции.
Информацията  за  колекциите  ни  трябва
приоритетно да стане достояние на световната
научна общност. За много други по-млади и по-
малки  природонаучни  музеи  в  Европа  това
отдавна е свършен факт.

Затова  някои  учени,  назначени  през
последните години, с ориентация (или заявки
за  такава)  за  развитие  в  неприоритетни  за
музея  научни  направления  (екология,
паразитология  и  др.)  трябва  да  се
преориентират  за  да  бъдат  полезни  като
научни  кадри  в  природонаучен  музей.  В
противен  случай,  логично  е  с  щатните  си
бройки  да  бъдат  пренасочени  в  други
подразделения на БАН с оглед избягване на
дублирането на изследователската дейност и
за да попаднат в своя тематична и конкуретна
среда. Те могат да бъдат и разменени с учени
от  други  звена  с  афинитет  към  музейната
работа и колекциите. Само разработването на
„музейната“  проблематика  може  да  засили
музея като уникално научно учреждение със
собствен  облик  и  специфични
изследователски постижения. 

Досегашната  практика  „Експедиции“-те
да  се  представят  като  някаква  различна  от
научните  изследвания  дейност  е
неправилна. Няма “експедиционна дейност“
извън  „научната“  такава.  Теренните
целенасочени  проучвания  в  страната  и
чужбина  представляват  само  една  част
(често  първата)  от  научния  процес,  а
именно – събирането на материали, данни и
наблюдения  на  терена.  Една  експедиция  е
безсмислен  разход,  ако  резултатите  от  нея
не намерят място в специализирано научно
издание и се превръща в „научен“ туризъм
за държавна/ведомствена сметка. 

Научна популяризация Научна популяризация 

Най-ценна  за  издигане  на  престижа  на
музея  е  научната  популяризация,  която
отразява постигнати реални научни резултати
от  изследванията  на  музейните  учени.
Смисълът  е  да  се  търси  по-широка
информираност  на  обществеността  по
отношение  на  работата  на  специалистите  в

музея,  специфичността  и  значението  от
техните  изследвания  за  природата  и
обществото.  Всъщност  досега  основните
канали на популяризиране на НПМ са били 4:
(1) експозиция; (2) научно списание (всъщност
поредицата Historia  naturalis  bulgarica);  (3)
научно-популярни  статии  и  интервюта  в
други  печатни  и  електронни  медии;  (4)
съобщения  в  интернет-сайтове,  основно
интернет-страниците на музея и на БАН. 

Учените  в  НПМ  могат  и  трябва  да
разработят и инсталират във Wikipedia редица
тематични  статии.  При  наличието  на
хабилитирани  топ-специалисти  с
международно  признание  е  недопустимо  на
български език по основни понятия с години
да  седят  недоразвити  статии-„джуджета“,
изготвени  въз  основа  на  чуждоезиковите
версии от доброволци-неспециалисти. Това е
важен  общественополезен  въпрос  и
отговорността на НПМ в това отношение е
изключително голяма. 

Като популяризаторска дейност не може
да  се  третират  организираните  досега
забавачници  за  деца  в  предучилищна  и
училищна  възраст  през  ученическите
ваканции.  Същото  се  отнася  и  за
организираните  платени  празнувания  на
рожденни дни и други празници в залите на
музея, игри от типа „Ловци на съкровища“,
„Котки в музея - творчески и образователни
ателиета за деца“, „Ваканция в музея“ и др.
Музеят трябва да привлича посетителите си
като музей, а не като лятна занималня, кът за
платени  игри,  „парти-клуб“  за  детски
рождени дни и пр.  Опразнените (изцяло и
частично) през последните години 3 зали в
музея  („Левентис“,  „Риби“  и  „Насекоми“),
използвани  за  тези  цели,  трябва  отново
пълноценно  да  се  върнат  на  експозицията.
Усилията на всички служители трябва изцяло
да  са  насочени  към  музейната  дейност.
Музеят трябва да привлича посетителите си
като  музей,  а  не  като  организатор  на
парамузейни  дейности.  В  това  отношение
възможностите  за  специалистите  са
неизчерпаеми като самата природа.

Издателска и библиотечна дейност Издателска и библиотечна дейност 

Основно  място  в  издателската  дейност
на  музея  заема  издаването  на  научната
поредица  “Historia  naturalis  bulgarica”
(HNB), която макар и национална, е научен
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орган на музея. От началото на 2019 г. тя се
превърна  в  един  изключително  мощен
фактор,  издигащ  неимоверно  високо
престижа на музея.  От пролетта на 2019 г.
обаче,  на  практика  издаването  й  бе
преустановено. 

На  музея  от  десетилетия  липсва  един
илюстриран  двуезичен  (бълг./англ.)
„Пътеводител  на  Националния
природонаучен  музей  при  БАН“.  При
наличието  на  нови  ръкописи  трябва  да
продължи  и  издаването  на  поредни  нови
томове от създадените и издавани от НПМ
поредици  от  книги:  (1)  Biodiversity  of
Bulgaria;  (2)  Bureschiana;  (3)  Acarorum
Catalogus;  (4)  Tranteeva.  И  четирите
поредици са учредени от доц. П. Берон, но
тематично  те  са  отворени  и  за  други
специалисти. 

Библиотеката на НПМ заслужава много
по-сериозно внимание. В нея се съхраняват
уникални издания при несъответстващи за
тях  условия.  Първата  стъпка  във  вярната
посока  би  било  възстановяването  (в
известна  степен)  на  цялостта  на
някогашната  Библиотека  на  Царските
природонаучни  институти,  чрез
приобщаването  на  (част  от)  библиотеката
на  б.  Институт  по  зоология  на  БАН  –
библиотечните единици постъпили преди
1945  г.  За  целта  трябва  да  се  започнат
преговори  с  ръководството  на  Института
по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания (ИБЕИ) - БАН. 

За  разширяване  на  настоящото
помещение на библиотеката на НПМ може
към  него  да  бъде  приобщен  настоящия
слабо  използван  коридор  като  така  се
възстанови  отчасти  целостта  на
някогашната  зала.  По такъв начин площта
на библиотеката на НПМ ще се увеличи с
1/3.  Библиотеката  се  нуждае  и  от  една
пълноценна  компютърна  конфигурация.
Все  още  липсва  електронен  каталог  на
съхраняваните издания. Нито едно от тях не
е дигитализирано. 

Прекратената  практика  учените  да
депозират по едно хартиено копие от всяка
своя  публикация  в  библиотеката  на  НПМ
трябва  да  се  възстанови.  Библиотеката  в
крайна  сметка  трябва  да  съхранява  всички
публикации  на  всички  специалисти,
работили  някога  в  това  учреждение.  Те  са
национален  научен  капитал  и  не  бива  да

остават  разпиляни,  несъбрани  и  често  –
непознати. 

Въпреки  оскъдните  средства,
приоритетно за нуждите на учените в НПМ
трябва  да  продължи  снабдяването  на
библиотеката  със  световни  обобщаващи
монографии по отделни  групи  организми,
минерали,  скали  и  пр.,  както  и  някои
определители,  наръчници,  справочници
или книги по музейни методики. 

Следва  да  се  направят  постъпки  за
разкриването (евентуално към библиотеката
на  НПМ)  на  специален  „Художествен
фонд“,  в който да са регистрирани всички
предмети/образци с художествана стойност
като  някои  произведения  на  изкуството,
фотоалбуми и др.

Природозащитна дейност Природозащитна дейност 

Природозащитната дейност в музея има
дълга  история.  Донякъде  НПМ  е  сред
учрежденията, в които тази дейност у нас се
заражда и обособява.  И днес  тя  е  с  важно
значение от национален мащаб и учените от
НПМ  ще  продължат  да  работят  и  в  тази
насока.  Времената  обаче,  сега  са  съвсем
различни  в  сравнение  с  ерата  на
зараждането на българската природозащита.
Поради спецификата на НПМ като научно
и  културно  учреждение,  част  от  тази
дейност  днес  остава  извън  присъщите  на
един  подобен  музей  изследователски
приоритетни  направления.  Бидейки
финансирана  от  външни  за  БАН
институции (НПО, фондации и пр.), а не от
БАН,  тя  остава  на  заден  план  след
фундаменталните  научни  направления  по
профила на музея. От наемни изпълнители
на  външноплатени  природозащитни
дейности служителите в НПМ трябва да се
преориентират  към  работа  по  музейните
колекции (фондове, експозиции и методики
в музейното дело), които повече не бива да
остават  пренебрегвани,  непроучени  и
непубликувани.  130  години  са  достатъчно
дълъг срок за осъзнаване на призванието да
си учен в национален природонаучен музей.
Накратко:  Необходим  е  нов  и  по-широк
поглед  върху  природозащитата,  който  да
разпознава  фундаменталните  науки  като
основа на знанията ни за биологичното (и
природно въобще) разнообразие и неговото
опазване. Тук именно и най-напред е полето
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на  изява  на  музейните  учени  на
природозащитното  поприще.  В  голяма
степен това се отнася и за изследователите
на  неживата  ни  природа  –  минералози  и
палеонтолози. Първата стъпка по пътя към
опазването  на  един  природен  обект  е
неговото  изучаване  и  класифициране  за
установяването  на  значението  му  за
природното ни многообразие. Именно тази
част от природозащитата попада в обхвата
на музейните приоритети. Върху нея трябва
да са съсредоточени усилията на учените в
НПМ. 

Кадри Кадри 

За последните 8 години щатът на музея
се  е  увеличил  значително  и  понастоящем
наброява  56  души:  Палеонтология  и
минералогия  –  7,  Ботаника  –  2,
Безгръбначни  животни  –  9,  Гръбначни
животни  –  9,  Група  Експозиция  –  10,
Администрация  –  17.  Очевидна  е
драстичната  диспропорция  в  няколко
аспекта: Почти една трета от служителите в
музея са администратори – 17 от общо 56, т.
е. на всеки двама работещи се пада по един
(трети),  който  управлява  (или  обслужва)
работата им. Налице е недопустима разлика
в състава на отделите – в отдел „Ботаника”
има 2 души, а в отдел „Безгръбначни” са 9
души.  Всеобща  тайна  е,  че  повечето  от
заемащите тези щатни бройки могат да са на
половин  щатно  място  или  да  съвместяват
своята  дейност.  Като  малко  звено,  но  с
разнообразна дейност,  музеят има жизнена
потребност  от  съвместяващи  длъжности,
които  да  могат  гъвкаво  да  поемат
разнородните  ангажименти  в  работата  без
разточително раздуване на  щата,  както  е в
повечето  успешни  малки  фирми.  Това  е
решителна  крачка  към  оптимизиране  на
щата,  съкращаване  на  администрацията  в
звеното  и  увеличаване  на  доходите  на
служителите. И сега към НПМ на половин
щат работят 13 души. Основната причина за
това  е  ниското  заплащане  на  труда  на
учения.

Парадокси  има  и  по  отношение  на
специалностите  на  учените:  11  души  са
арахно-ентомолози,  от  които:
лепидоптеролози – 2,  колеоптеролози – 2,
диптеролози – 2, арахнолози – 2. Освен това
с  бозайници  в  музея  сега  се  занимават  6

човека – почти 1/6 от всички специалисти-
учени. От 2019 г. са трима и орнитолозите. 
От  друга  страна  само  2  човека  според
длъжностната  си  характеристика  са  пряко
ангажирани  в  изработването  на  музейни
експонати  и  поддръжката  им.  Практически
всички  останали  54  служители  (формално)
извършват дейности, свързани с изучаването
и  подреждането  на  фондовете  или  с
организацията  на  тяхната  работа.  Тук
проблемът  е,  че  изследователската  работа
обикновено не е насочена към фондовете. С
това работата им е още по-слабо обвързана
(макар  и  косвено)  със  създаването  на
финансови  приходи  от  постъпления  от
продажбата  на  входни  билети  в  музея.
Необходима е бърза промяна в отношението
на  музейните  учени  към  колекциите
(фондове и експозиция). 
Трябва  да  се  направят  постъпки  за
законодателно  признаване  на  професията
„препаратор-таксидермист“ и включването й
в регистъра на „Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България“.  Тази рядка в страната професия
трябва  да  бъде  призната.  Досега  двама
служители в НПМ (и вероятно още десетина
в  страната)  неоправдано  и  от  десетилетия
биват ощетявани.

Финаси и бюджет Финаси и бюджет 

Въпросът  за  финансирането  на
представените  дейности  е  от  ключово
значение  за  реализирането  на  всички
необходими  дейности.  Финансовото
състояние на БАН и НПМ респективно, не
дават големи възможности. И все пак, музеят
като  културно  учреждение,  продаващо  с
всеки билет знания на посетителите, не е в
съвсем безнадеждно състояние. Пътищата за
осигуряване  на  средства  са  два  –  (1)
увеличаване  на  постъпленията  и  (2)
икономии.  До  втората  опция  при
принудителни  обстоятелства  винаги  се
стига. Целта е да нарастват приходите, което
може да става чрез: бюджетната субсидия на
БАН (както на “общи“ начала, така и чрез
премиалното  допълнително  финансиране
за  постигнати  високи  резултати),
продажбата  на  входни  билети,  печатни
произведения  и  сувенири,  отчисления
(овърхед) от финансирани договори с други
институции (ФНИ и др.), отдаване под наем
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на  недвижимо  имущество,  спонсорство  и
бартерни  сделки.  Нито  един  от  тези
източници  (с  изкл.  на  продажбата  на
сувенири)  за  музея  не  е  нов.  Нови  обаче,
следва  да  са  подходът,  активността  и
инициативността  в  тяхното  реализиране  с
максимална полза за музея. За някои от по-
големите ремонти и преустройства трябва да
се  търси  финансиране  и  от  Столична
община,  Министерството  на  културата,
Министерството  на  образованието  и
науката,  някои  проекти,  насочени  към
оперативни  програми  и  международни
организации (CETAF и др.). 

Размерът на заплатата трябва пряко да се
обвърже  с  резултатите  от  атестирането  и
годишните  отчети  за  работата  на
служителите. Във формирането на работната
заплата на учените научната дейност трябва
да  играе  основна роля  (наред  с  музейната).
Широко-възприетите  наукометрични
показатели,  съобразно  с  данните  от
атестацията трабва да станат определящи. 

Информационно обслужване Информационно обслужване 

На  техническата  обезпеченост  на
учените  със  съвременна  компютърна
техника,  както  и  на  нейната  поддръжка
трябва  да  се  отделя  особено  внимание.
Същото  се  отнася  и  до  програмното
осигуряване  със  съответния  софтуер  –
въпрос  традиционно  неглижиран  досега.
Като  хранители,  преработватели  и
създатели на научна информация, учените в
НПМ  трябва  да  разполагат  с  нужните  им
техника  и  програми.  Снабдяването  на
специалистите  с  лицензирани  оригинални
компютърни  програми,  както  и  със
служебни лаптопи или десктопи трябва да е
постоянна  грижа.  Поетапно  трябва  да  се
започне с подмяната на най-амортизираните
компютърни конфигурации на хабилитира-
ните  учени  и  постепенно  да  обхване  и
останалите. 

Добре  би  било  да  се  възстанови
използването  на  интранет  и  всичките  й
предимства като вътрешна мрежа. Интернет-
страницата на музея всъщност е натоварена с
функцията на „информационно обслужване“
на  обществото,  а  в  информационното
обслужване  на  служителите  основно  място
трябва  да  има  интранет.  В
административното обслужване на  служите-

лите  предимство  трябва  да  се  отдава  на
работата с електронни копия на документите
пред  хартиени  такива  със  стремеж  за
постепенно  ограничаване  употребата  на
копирни машини и фотокопия на хартия. 
Съвместно със Столична община трябва да
се поставят на сградите на музея еднотипни
обозначителни и информационни табели за
сграда – „културна ценност“ (по Закона за
културното  наследство,  10.04.2009  г.)  с
кратки данни за нея. Всеки трябва да знае, че
това е първата сграда в България, специално
проектирана и построена за музей.

Връзки с други институции Връзки с други институции 

Поради  спецификата  на  НПМ  от
особено значение е поддържането на добри
взаимоотношения  с  ръководството  на
Софийската зоологическа градина, откъдето
от  десетилетия  са  постъпвали  множество
ценни  екземпляри  на  умрели  животни,
впоследствие  превърнати  от  нашите
препаратори във великолепни експонати на
музея.  Трябва  да  се  създадат  и  поддържат
връзки  и  с  други  големи  зоологически
градини (Ловеч,  Варна,  Пловдив,  Бургас  и
др.) в страната с оглед доставянето за музея
на  екземпляри  от  редки  видове  за
изработването на ценни музейни експонати.
Трябва  да  се  засилят  връзките  на  НПМ  с
всички  природонаучни  музеи  в  страната,
макар  че  са  под  управлението  на  друго
министерство  -  Министерството  на
културата. Въпреки, че НПМ е най-голям и
най-стар  сред  тях,  има  място  за  широко
взаимоизгодно  сътрудничество.  Особено
внимание  трябва  да  се  отделя  на
пълноценното  сътрудничество  с
Македонския  природонаучен  музей  в
Скопие  (съвместни  проекти,  размяна  на
изложби, библиотечен обмен и др.),  който
през миналото столетие (1941-1944 г.) е бил
част от НПМ. Това е рядък случай, когато
историята на една институция продължава в
две държави. 

НПМ трябва да продължи да поддържа
тесни  контакти  с  редица  сродни
институции, както в БАН, така и извън нея –
ИБЕИ, Геологически институт, Национален
археологически институт с музей, Институт
за  гората,  Биологически  факултет  на  СУ
„Св.  Климент  Охридски“,  Биологическия
факултет  на  Пловдивския  университет
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„Паисий  Хилендарски“,  Шуменския
университет  „Константин  Преславски“,
Лесотехнически  университет,  природо-
научните  музеи  в  цялата  страна,
Министерството  на  околната  среда  и
водите,  Министерството  на  науката  и
образованието,  Министерството  на
културата и мн. др. Същото се отнася и до
взаимоотношенията  на  НПМ  с  някои
неправителствени  организации  в  областта
на  природозащитата  като  Българско
дружество  за  защита  на  птиците,  Зелени
Балкани,  Фонд  за  дива  фауна  и  флора,
Българска  фондация  „Биоразнообразие“,
Сдружение за дива природа „Балкани“ и мн.
др.  Понастоящем техни членове (вкл.  и на
ръководствата  им)  са  служители  в  НПМ,
което  е  добра  основа  за  продължаване  на
сътрудничеството на НПМ с тях. 

Охрана Охрана 

От  много  години  е  осъзната
необходимостта  от  разкриването  на  една
щатна  бройка  за  охраняващ  полицай  на
входа на музея. Като национален музей, все
още съхраняващ експонати с изключително
висока  материална  стойност  (освен
научната),  НПМ  продължава  да  е  без
полицейска охрана. Случаите на кражби на
изключително  ценни  образци  от
витринните  шкафове  от  близкото  минало
не бива повече да се повтарят. 

Поставянето на охранителни камери във
всички  експозиционни  зали  на  музея  би
повишило  сигурността,  особено  срещу
опити за кражби. За по-доброто възприемане
на музея (в експозиционните му зали), както
и за респект на посетителите, е от значение и
външността  на  пазителите  по  етажите  в
залите. За тях трябва да се въведе служебно
униформено облекло и значки. 

Статут и структура Статут и структура 

Една от първостепенните задача е да се
възстанови  статута  музея  като  „постоянно
научно звено“ на БАН, какъвто бе до 2010 г.
Сегашният  му  принизен  статут  на
„специализирано звено“ съвсем не отговаря
на  представителната  му  и  основополагаща
роля в българската наука (и култура). 

Досегашната  структура  на  музея  вече  е
остаряла  и  не  отговаря  на  колекциите  и

практическите въпроси, свързани с тяхното
куриране.  Една  бъдеща  успешна  негова
структура би могла да включва 3 тематични
отдела,  2  обслужващи  звена  и  1  филиал-
музей,  отчитаща  колекциите,  фондовете,
експозициите,  дейността  и научния състав:
Отдели:  (1)  „Гръбначни  животни”,  (2)
„Безгръбначни  животни”,  (3)  „Минерали,
скали,  гъби  и  растения”;  Звена:  (1)
„Издателски  център,  библиотека  и
реклама”,  (2)  „Администрация,  поддръжка,
охрана  и  чистота”;  Филиал:
Палеонтологичен музей – филиал на НПМ-
БАН в Асеновград. Такава структура: (1) се
основава  в  основни  линии  на
функциониращите  (и  проверени  в
практиката)  реалности  до  2008  г.  по
отношение  на  изградени  експозиции,
фондохранилища,  библиотечен  фонд,
научен  и  помощен  състав;  (2)  отчита
тематичната  обусловеност  и  взаимовръзка
между отделните дисциплини; (3) премахва
изкуственото дублиране на всяка група, чрез
поделянето й на „рецентни“ и „фосилни“,
според съхраняваните образци, което досега
се  основава  на  ненаучен  принцип.
Понастоящем  все  още  това  е  причина
колекциите от всяка една организмова група
да попадат в два различни отдела – единият
(„Палеонтология и минералогия“, където за
повечето основни групи няма специалисти),
а другият – съответният отдел на рецентните
организми (където са специалистите). (4) по-
равномерно  разпределя  щатния  състав.  (5)
окрупнява  отделите  като  основни
структурни  подразделения.  (6)  позволява
оперативност във вземането на решения. (7)
е еднообразно наименована (по обекти, а не
на смесен принцип – обекти и науки), което
улеснява представянето и възприемането от
публиката. 

Палеонтологически  музей –  филиал  наПалеонтологически  музей –  филиал  на
НПМ в АсеновградНПМ в Асеновград

Най-сериозният проблем, за решаването
на  който  изглежда  са  пропуснати  всички
шансове,  е  НПМ  да  си  получи  обратно
отнетите инвентарни книги на палеонтоло-
гичната колекция от фосили на гръбначни
животни  (над  30  000  единици).  В
експозицията е необходима подмяна на част
от  таблата  с  такива  със  съвременен
графичен  дизайн.  Трябва  да  започне
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издаването  на  рекламни  тематични
образователни  артикули.  Трябва  да  се
издадат  осъвременена  дипляна  и  кратък
пътеводител за музея.  Тези подобрения  не
могат  да  се  извършат  единствено  от
щатните служители в музея. Филиалът има
нужда от подкрепа в много отношения (не
само от страна на БАН). 

Перспективи Перспективи 

Гаранция за просперитета на институция
като  НПМ  е  дългосрочният  поглед  за
бъдещото  му  развитие.  За  целта  са  нужни
ръководни  кадри,  за  които  прогресът  на
музея  да  е  действителен  и  осъзнат  личен
приоритет.  За  изявата  на  такива  хора  е
необходима подходяща среда, в която не се
толерират  действия,  водещи  към
отслабването  на  музея  в  институционално,
кадрово и финансово отношение. За тях не
личните,  а  интересите  на  институцията  са
ръководещите.  Едно  от  основните
предизвикателства  е  създаването  и
поддържането,  въпреки  трудностите  и
взаимозависимостите,  на  среда  на
нетърпимост  към  безстопанствеността  и
безпорядъка,  като  гаранция  за  бъдещото
развитие на НПМ. Това може да се постигне
само в условията на безупречен ред, какъвто
в  музея  наистина  е  имало  до  1944  г.  при
управлението  на  акад.  Иван  Буреш  –
периодът на апогея в неговата 130-годишна
история. Въпреки, че казват, че историята не
се повтаря в един и същи вид, хубаво е че я
има,  защото днес имаме и онези примери,
които ни карат да ги следваме. 

The National Museum of Natural History
at the Bulgarian Academy of Sciences -

analysis of the current state, problems and
development guidelines (An inside view)

(Summary) 

A review of the current state and problems
of the National Museum of Natural History in
Sofia  is  presented.  Various  aspects  are
discussed: Management and principles, Building
stock,  Labs,  Exposition  and  depositories,
Scientific  profile,  Popularization  of  natural
sciences,  Publishing  and  library  activities,
Nature  conservation  activity,  Staff,  Finances
and  budget,  Information  services,  Relations
with  other  institutions,  Security,  Statute  and
structure,  Paleontological  Museum -  a  branch
of the NMNHS in Asenovgrad, and Prospects.
The general conclusion is that in many respects
the  museum  is  lagging  behind  the  current
trends and achievements of the natural history
museums  in  Europe  and  the  world.  Some
possible  changes  to  improve  the  Museum’s
activities are outlined.
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Abstract. A total of 28 species/taxa of wild and domestic animals have been established through
5378 animal  remains in the center  of Sofia  City.  Most  common are  Bos  taurus,  Equus  ferus
caballus,  Capra hircus,  Ovis aries,  Gallus gallus domestica,  Canis lupus,  Equus asinus, Lepus
europaeus.  Carnivores are represented  by  Vulpes  vulpes,  Canis  lupus,  Canis  familiaris,  Felis
catus, and Ursus arctos. One species (Bos primigenius) is globally extinct, and one (Grus grus) is
extinct and no more breeding in Bulgaria. A review of the subfossil record in Bulgaria of the
common crane is given. The cattle were of brachycerous type. Most of domestic chickens were of
the  bantam size/type.  The  occurrence  of  big  shells  of  Ostrea  edulis suggests  contacts  with
Aegean coasts. 

Key words: Archaeozoology, Sofia, Antiquity, wildlife, Aurochs, Bactrian camel, Common crane.

Introduction
Animal  assemblages  from  various  sites  in

Sofia  City  were  completely  unknown  until
recently. Even in the last several years a number
of  publications  appeared  on  the  uncovered
animal  remains  from  Slatina  (BOEV,  2009),
Amphitheatre  of  Serdica  (VELICHKOV,  2009),
and  Forum  Serdica  (BOEV,  2016a;  b;  2017;
2018).  The  collected  animal  finds  originate
from  the  building  excavations  on  Exarch
Joseph Street,  No 35 (Square 17, Zone G-14;
Oborishte  Urban  District;  42042’01.09’’;
23019’25.06’’)  in the center of Sofia City. The
paper  aims  to  present  the  recorded  animal
species  and  domestic  forms  and  their
representation in the collected material.

Material and Methods
The site  represents a part  of the “Serdica -

Sredets”  Historical-Archaeological  Reserve.  The
excavated  area  represents  a  new  part  of  the
northern wall of ancient Serdica. The fortress wall

reaches us in its appearance from the 6th century
during the rule of Emperor Justinian (527-565). 

The excavations were carried out in 2018 by
a team of Sofia History Museum, leaded by the
archaeologist  Polina  Stoyanova.  The  total
uncovered area is ca. 800 m2.  The bones were
hand collected and no sieving has been applied
in the material collecting. Thus the bone remains
of smaller vertebrates remained uncollected and
unregistered  in  research.  No archaeozoological
materials  or  artefacts  of  other  periods  were
uncovered. Most of the finds came from pits. All
bones  were  collected  unarticulated,  although
sometimes  bigger  bones  of  some  individuals
(horse, donkey) were found together. 

The  handed  archaeozoological  material
(December,  2018)  from  the  excavated  site
numbered  5378  pcs.  bone/  dental  fragments
and  shells  of  mollusks.  The  material  was
collected  in  a  total  of  210  samples  and  was
dated to late  Antiquity  3-5  century  A.D.  The
finds  of  each sample  originate  from different
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squares and depths (all of over of 5.3 m depth
bellow  the  recent  level)  in  the  excavated
archaeological  site.  All  samples  were analyzed
and the archaeological findings were described
separately.  The  vertebrate  bone  remains  have
been  identified  through  the  osteological
collections of the National Museum of Natural
History at the Bulgarian Academy of Sciences
(Vertebrate Animals Department).

A  significant  part  of  the  collected  bone
remains, due to the nature of their deposition, is
unfit for taxonomic determination. A total of 2280
pcs. (42.5%) represent unidentifiable fragments (s.
c.  bone  splinters)  that  do  not  have  diagnostic
features for their osteological identification. Partly
unidentified are 99 pcs. of bone fragments. They
are presented as "small ruminants - Ovis / Capra -
sheep / goat.” (Table 1).

Avian bone material has been inventoried in
the osteological collection of the NMNHS-BAS
(NoNo 18 382 – 18 418). Some rare mammalian
finds  (camel,  aurochs,  wolf,  dog,  fallow  deer,
etc.)  have  been  deposited  in  the  mammalian
osteological collection of the Vertebrate Animals
Department of the NMNHS. 

Results and Discussion
A total of 28 species/taxa of wild and domestic

animals  have  been  established.  The  general
distribution of the material includes: molluscs - 14
pcs., birds - 32, mammals - 5331 (Table 1). 

Most  common  among  the  examined
material  are:  Bos  taurus (represented  in  165
samples),  Equus  ferus  caballus (51),  Capra
hircus (47),  Ovis  aries (34),  Gallus  gallus
domestica (26),  Canis lupus (18),  Equus asinus
(16), Lepus europaeus (10). 

A particular interest from the archaeozoological
point of view is the find (Fig. 1) of a Bactrian camel
(Camelus bactrianus) in the ancient Sofia. It is the
2nd record of camel in Sofia City and the 11th one in
Bulgaria (BOEV,  in press). The first find from the
ancient Sofia came from Serdica Amphitheater (5th

-6th century A.D.) (VELICHKOV, 2009). 
The  finds  (Fig.  2)  of  Fallow deer  (Dama

dama)  are  also  of  special  interest.  The  past
distribution  of  that  species  in  the  former
Bulgarian lands in the Roman period is due its
reintroduction from the southernmost regions of
the Roman Empire (SPASSOV & ILIEV, 1994). 

Wild  (hunting)  mammals  are  represented by
wild boar, red deer, roe deer, fallow deer, aurochs
(Fig. 3), European (brown) hare, red fox, wolf and

brown  bear  (Fig.4).  Today,  most  of  them  are
hunting object. The wolf and the bear are included
in the Red Book of Bulgaria. The wolf is in the
"vulnerable"  category,  and  the  bear  -  in
"threatened" species category (GOLEMANSKI et al.,
2011). The brown bear still visits the surrounding
mountains (Vitosha, Plana, Verila), although it is
extremely rare around Sofia City. One species has
disappeared  from  the  country,  Europe  and  the
World  -  the  wild  cattle,  or  aurochs  (Bos
primigenius).  The  aurochs  was  spread  in  the
mountains bordering Sofia Valley until 16th century
AD (BOEV, 2016a; b; 2017; 2018).

Only one species of hunting birds has been
established  in  the  material  –  the  Common
(Eurasian)  crane  (Grus  grus),  represented  by  a
proximal  tarsometatarsus.  At  present  it  is  an
extinct species in Bulgaria  (GOLEMANSKI et al.,
2011). The common crane is extremely rare in the
subfossil  record in Bulgaria. As a bird, living in
flocks, inhabiting open grassy habitats, and having
big body mass, the common crane always was a
valuable game for the ancient hunters. It is known
so far from a total of 10 Holocene (prehistoric
and  later)  localities:  Novae  (BARTOSIEWICZ &
CHOYKE, 1991), Sozopol, Baba Vida, Nicopolis-
ad-Istrum,  Urdoviza,  Yaylata,  Kabile,  Kazanlak
and Durankulak-2 (BOEV, 1999), Pistiros (unpubl.
data) (Fig 5). Obviously, the common crane in the
past was spread (or at least hunted) throughout all
over the country. 

The finds  of  mollusks  (sea  and freshwater
mussels  and land snails)  prove  the practice  of
gathering. Of particular interest are the sea shells
-  9  ex.  of  the  European  flat  oyster  (Ostrea
edulis). The closest localities to Bulgaria of this
species now are located in the Black Sea and the
Mediterranean Sea (Aegean Sea). Modern Black
Sea oysters are much smaller in size than those
found in the site in Sofia. Dimensionally (7-8 cm
length) they approach the size of the oysters of
the Mediterranean (Aegean) Sea. Other mollusk,
the thick shelled river mussel (Unio crassus), was
widely spread in the rivers of Sofia Valley until
first decades of 19th century. The shells have no
traces  of  processing  and  probably  indicate
contacts with coastal areas.

There are two more outstanding facts - the
relatively high share of the remains of horses and
donkeys,  as  well  as  those  of  wolves.  Domestic
cattle are the most common species/domesticated
form. Its remains account for more than 1/3 or
34.9% of the study material. The domestic horse
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ranks second among the domestic mammals and
accounted  for  5.0%,  domestic  goat  4.0%,  and
domestic pig - 3.2% of the bone remains.

Cutting of the the horns of small ruminants
(sheep and goats) as well as the red deer with a
saw  was  a  widespread  practice.  The  charred
bone remains, mainly domestic cattle, but also
many horses,  are widely spread.  Possibly  as a
part of garbage, they were burnt.

The  cattle  was  predominantly  of  the  s.  c.
brachycerous (short-horned) type (Fig. 6). Along
with  it,  the  wild  cattle  –  aurochs,  were  still
hunted. Some aurochs were of impressive size.
Similarly, along with the domestic pig breeding,
the wild boars were also hunted in the wild. 

The established remains of domestic birds
(mainly  domestic  chicken  and,  more  rarely,
domestic  goose)  prove  the  presence  of
advanced poultry farming. Small sizes of hens
(of  bantam  size)  point  to  non-selectivity  in
terms  of  production,  i.e.  they  are  not
deliberately reared for meat. This implies that
part  of  the  reared  chicken  could  have
decorative  value  or  they  were  used  for
cockfighting. The chicken prevails with 82.1%
of all bird bone remains found.

The collected material confirms the practice
of three basic livelihoods of the ancient people
-  animal  breeding,  hunting  and  gathering.
Animal husbandry,  for its part,  is  represented
by its almost complete spectrum of that epoch.
The  sub-branches  of  cattle  breeding,  goat
breeding,  sheep breeding,  pig  breeding,  horse
breeding  and  poultry  breeding,  were  highly
developed and well-differentiated.

Traces of bone treatment: 425 bones bear
obvious traces of burning - they are partially or
even completely charred. Most often these are
from  domestic  cattle  and  domestic  pigs.  On
other  25  bones  there  are  noticed  traces  of
slicing  and  chopping.  Many  of  the  bone
splinters bear traces by the ax-marks. 

The  vast  majority  of  domestic  mammal
remains belong to adult individuals. Young and
immature individuals are more common among
domestic pig, domestic sheep and sheep/goat.
This proves that the meat of piglets, lambs and
kids was also used for food. 

Conclusions 
The examined faunal remains from the site

of Exarch Joseph Street in the center of Sofia
City  complete  and  considerably  confirm  the

archaeozoological  information  from  Forum
Serdica (Boev, 2016a, b, 2017, 2018). So far it is
the 3rd site  on the territory  of  the Sofia  City,
where animal remains have been studied. Four
animal  species  (Ostrea  edulis, Unio  crassus,
Grus grus, and Camelus bactrianus) are new to
the subfossil fauna of Sofia. 

Possibly  the  great  majority  of  animals
served as meat resource. Many of their bones
were  burnt,  including  those  of  horses  and
donkeys.  Cattle  were  the  most  preferred
domestic animal. Wild boar, red deer, roe deer,
aurochs,  European  hare,  grey  wolf  and
common  crane  were  among  the  hunting
animals  for  the  late  antiquity  people  of  the
settlement.  The European flat  oyster  suggests
contacts with Aegean coasts.
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Table 1.  Animal representation in the collected archaeozoological material from the building
excavations on Exarch Josef Street (Sofia City), 3 - 5 century A.D.

   No Taxa English Name
Total

number
of finds

Share of
all finds

(%)

Number of
processed

finds

Number
of burnt

finds
MOLLUSCA 
Gastropoda 
Pulmonata

1 Helix lucorum Linnaeus, 1758 Turkish snail 4 0.07
Bivalvia 

Unionoida 

2 Unio crassus (Philipsson, 1788)
Thick shelled river
mussel

1 0.02

 Ostreoidea 
3 Ostrea edulis Linnaeus, 1758 European flat oyster 9 0.17

Mollusca total 14 0.26
AVES 

Anseriformes 

4 Anser anser domestica 
Linnaeus, 1758

Domestic goose 6 0.11

Anseriformes total 6 0.11
Galliformes 

5 Gallus gallus domestica 
(Linnaeus, 1758)

Domestic chicken 26 0.48 9

Galliformes total 26 0.48
Gruiformes 

6 Grus grus (Linnaeus, 1758) Common crane 1 0.02
Gruiformes total 1 0.02
Aves total 33 0.61

MAMMALIA
Lagomorpha

7 Lepus europaeus Pallas, 1778 European hare 12 0.22 4
Lagomorpha total 12 0.22

Carnivora 
8 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Red fox 6 0.11
9 Canis lupus Linnaeus, 1758 Grey wolf 28 0.52 3
10 Canis familiaris Linnaeus, 1758 Dog 17 0.32
11 Canis familiaris/aureus Dog/Golden jackal 2 0.04
12 Felis catus (Linnaeus, 1758) Domestic cat 3 0.06
13 Felis catus/ silvestris Domestic cat/wildcat 1 0.02
14 Ursus arctos Linnaeus, 1758 Brown bear 1 0.02

Carnivora total 58 1.08
Artiodactyla 

15 Sus scrofa domestica Erxleben, 1777 Domestic pig 169 3.14 4 41
16 Sus scrofa scrofa Linnaeus, 1758 Wild boar 107 1.99
17 Capra hircus (Linnaeus, 1758) Goat 213 3.96 5 32
18 Ovis aries Linnaeus, 1758 Sheep 132 2.45 6 30
19 Ovis / Capra Small ruminants 99 1.84 32
20 Bos taurus Linnaeus, 1758 Cattle/ cow 1873 34.82 9 267
21 Bos primigenius (Bojanus, 1827) Aurochs 20 0.37 7
22 Dama dama Linnaeus, 1758 Fallow deer 3 0.06
23 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Red deer 34 0.63 1
34 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Roe deer 16 0.30
25 Camelus bactrianus Linnaeus, 1758 Bactrian camel 1 0.02

Artiodactyla total 2667 49.59
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Perissodactyla 

26 Equus ferus caballus Linnaeus, 1758 Domestic horse 270 5.02
27 Equus africanus asinus Linnaeus, 1758 Donkey 43 0.80

Perissodactyla total 313 5.82
Primates 

28 Homo sapiens Linnaeus, 1758 Modern man 1 0.02
Primates total 1 0.02
Mammals – bone splinters Bone splinters 2280 42.39
Mammals total 5331 99.12 425
Vertebrates total 5364 99.74 25 425
Animal remains total 5378 100.00 25

Fig. 1. Camelus bactrianus – mandibula sin.; Sofia City (3-5 c. AD). Photo: Z. Boev.

Fig. 2. Dama dama – tibia dex.; Sofia City (3-5 c. AD). Photo: Z. Boev.
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Fig. 3. Bos primigenius – epistrophaeus; Sofia City (3-5 c. AD). Photo: Z. Boev.

Fig. 4. Ursus arctos – humerus sin.; Sofia City (3-5 c. AD). Photo: Z. Boev.
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Fig. 5. Subfossil record of the past distribution of Common crane (Grus grus) in Bulgaria: 1 -
Yaylata (Middle Holocene), 2 - Kazanlak (6000-5000 BC), 3 - Sozopol (5000-4000 BC), 4 -

Urdoviza (3000-2000 BC), 5 - Pistiros (5-3 c. BC), 6 - Kabile (1-6 c. AD), 7 - Novae (1-7 c. AD), 8 -
Nicopolis-ad-Istrum (250-450 A.D.), 9 - Sofia (3-5 c. AD), 10 - Durankulak-2 (Medieval Ages), 11 -

Baba Vida (8-17 c. AD).

Fig. 6. Bos taurus – cranium; Sofia City (3-5 c. AD). Photo: Z. Boev.
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Abstract.  In the current study we review previously recorded data concerning two chalcidoid
families – Eulophidae and Pteromalidae from the area of the Rhodope Mountains. Only one
Pteromalidae  species  –  Roptrocerus  xylophagorum was  recorded  for  the  studied  region.
However, available sources show that the eulophids were extensively studied so far. Therefore, a
table with references about Eulophidae including data type and number of studied taxa is given.
A short list of new species for the Rhodope Mts. is also presented. Among them four eulophid
and two pteromalid species are reported for the first time for the Bulgarian fauna. In conclusion,
we discuss gaps in our knowledge and future perspectives for more extensive investigations.

Key words: new data, mountainous habitats, review, Rhodope Mts.

Introduction
Chalcidoid  wasps  are  widely  distributed  in

various  biogeographic  regions  and  play  an
important role in ecosystems through regulation
of population density of many other insects. The
families Eulophidae and Pteromalidae are among
the most studied taxa in Chalcidoidea in Europe
during the 19-th and 20-th centuries.  However,
data  regarding  their  diversity,  taxonomy  and
biology  for  the  Bulgarian  fauna  still  remains
scarce. The previous studies were focused mostly
on  economically  important  pests  and  their
parasitoids.  Nowadays a total of 273 species of
Eulophidae (expected 1000-1200) and 200 species
of  Pteromalidae  (expected  700-800)  were
recorded for  Bulgarian fauna.  The most  recent
studies were regarded mainly on species diversity,
however  biological  contributions  were  also
presented.  The  data  is  obtained  by  classical
taxonomical approaches for species determination

–  morphological  identification  keys.
Interdisciplinary  approaches  including  both
morphological and molecular methods were not
applied so far.

Material and Methods
For  the  purposes  of  the  current  study  a

review of all articles and books, published from
the  beginning  of  20-th  century  up  to  now
containing information on Hymenoptera from
the  Rhodope  Mts.  was  performed.  We  also
used  the  Universal  Chalcidoidea  Database
(NOYES, 2018) to obtain some hardly accessible
papers.  The  available  data  concerning
Eulophidae and Pteromalidae was arranged into
four groups: biological (immature development,
host  associations,  plant  associations,  feeding
strategy,  behavior,  etc.);  faunistic  (abundance,
diversity,  distribution);  taxonomic  (description
of new taxa,  nomenclature changes,  revisions,
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variability,  etc.)  and  genetics  (molecular  data
from DNA sequencing).

The new records presented here are based on
chalcidoid  material  collected  by  the  authors
between  1996  and  2018  from  mountainous
localities. Part of the material was kindly given to
us by Dr. Anelia Stojanova. Samples were taken
by standard sweep netting and screen-sweeping in
grasslands,  meadows  and  branches  of  trees.
Specimens were dried with isopropanol or with
HMDS following HERATY & HAWKS (1998) and
identified through the keys in  GRAHAM (1969),
ASKEW (1968), BOUČEK (1959), GEBIOLA et al.
(2015) and HANSSON (1985; 2017). The examined
specimens  are  deposited  in  the  collections
indicated  by  the  following  acronyms:  PUPB,

Department  of  Zoology,  Plovdiv  University
“Paisii  Hilendarski”,  Plovdiv,  Bulgaria;  IBER,
Department of Animal Diversity and Resources,
Institute of Biodiversity and ecosystem research,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.

Results

A  total  of  25  publications  on  Eulophidae
from  the  Rhodope  Mts.  region  were  found
(Table 1), with an overall number of 187 studied
species.  Information  mostly  concerns  species
diversity and rarely – biology and taxonomy. In
only two studies were used molecular methods
(GUMOVSKY & BOYADZHIEV,  2003;  GEBIOLA

et al., 2010).

Table  1. Previously  recorded  information  on  Eulophidae  from  the  Rhodope  Mts.  (in
chronological order).

References
Number of

discussed species
Type of data

TSANKOV (1968) 1 biological
TSANKOV (1970) 1 biological

TSANKOV & DASKALOVA (1971) 1 biological

TSANKOV (1972) 1 biological

IVANOV & SLAVOV (1975) 16 faunistic; biological

SLAVOV (1978) 16 faunistic; biological

BOYADZHIEV (1997) 20 faunistic

MIRCHEV et al. (1998) 1 biological

PELOV & TOMOV (1998) 6 biological

BOYADZHIEV (1999) 7 faunistic

BOYADZHIEV (2000) 20 faunistic

BOYADZHIEV (2001) 20 faunistic

GEORGIEV (2001) 1 biological

BOYADZHIEV (2003a) 1 taxonomy; biological

BOYADZHIEV (2003b) 13 faunistic
GUMOVSKY & BOYADZHIEV (2003) 24 faunistic; taxonomic; biological; genetics
BOYADZHIEV (2004) 58 faunistic

BOYADZHIEV (2006) 163 faunistic

BOYADZHIEV & STOJANOVA (2008) 1 biological

MIRCHEV et al. (2011) 1 faunistic; biological

STRAKHOVA et al. (2011) 11 faunistic; taxonomic

MIRCHEV et al. (2012) 3 biological

GEBIOLA et al. (2010) 1 genetics

MIRCHEV et al. (2015) 3 biological

YEFREMOVA et al. (2017) 1 taxonomic
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Until  now,  data  on  the  pteromalids  from
the Rhodopes Mts. was very poor and for that
reason it is not included in Table 1. Only one
species  is  known  from  the  literature  -
Roptrocerus  xylophagorum (Ratzeburg,  1844),
reared as a parasitoid of the spruce bark beetle,
Ips  typographus (Linnaeus,  1758)  (Coleoptera:
Curculionidae)  (VIDAL,  1993;  GEORGIEV &
STOJANOVA, 2006; DOYCHEV et al., 2016).

As a contribution, we present here 12 new
records for the Rhodope Mts. New species and
the  new  genus  for  the  Bulgarian  fauna  are
marked  with  one  and  two  asterisks,
respectively.
 

Eulophidae

Chrysocharis mediana Förster, 1861
Material:  1♀,  Hrabrino  vill.,  400  m,

01.05.1998;  1♀ (leg. A.  Stojanova); 1♀, m. h.
Persenk Hill, 1600 m, 13.08.1996 (PUPB).

Distribution:  Europe,  North  America
(Canada).

*Cirrospilus elongatus Boućek, 1958
Material:  1♀,  Solishteto  Peak,  near

Zagrazhden vill., 1856 m, 08.07.1996 (PUPB).
Distribution:  Europe,  Madeira,  North

Africa (Algeria).

*Diaulinopsis albimaxilla Hannson, 2017
Material:  1♂  (leg.  A.  Stojanova),

Asenovgrad,  500  m,  14.06.1997;  1♀  (leg.  A.
Stojanova), mentioned as  D. arenaria (Erdös,
1951) by  BOYADZHIEV (2006), Chehljovo vill.,
1450 m, 27.07.2000 (PUPB). 

Distribution: Romania.

**Dicladocerus euryalus (Haliday, 1844)
Material:  1♂,  Chernatitsa  Hut,  1300  m,

05.07.2000,  swept  from  Pinus  sylvestris
(PUPB). 

Distribution: Europe.

*Necremnus artynes (Walker, 1839)
Material:  1♀,  Daskalovo  vill.,  500  m,

03.II.2002;  1♀,  Daskalovo  vill.,  550  m,
19.06.2002 (PUPB). 

Distribution:  Europe,  Canary  Islands,
Madeira,  Turkey,  Mongolia,  North  America
(United States of America).

Pteromalidae

Chlorocytus polichna (Walker, 1848)
Material: 2♀, 1♂, SW Batak, 41°55′57.9″N/

24°11′09.9″E, 1234 m, 17.VII.2018 (IBER).
Distribution: Europe, Kazakhstan, China.

*Mesopolobus anogmoides Graham, 1969
Material:  2♀,  near  Pamporovo  Resort,

41°37′21.4″N/24°42′04.1″E,  1580  m,
23.VIII.2018,  swept  from  Picea  abies (L.)  H.
Karst (IBER).

Distribution: Europe, China.

Mesopolobus incultus (Walker, 1834)
Material:  1♀,  SW  Batak,

41°55′57.9″N/24°11′09.9″E,  1234  m,
17.VII.2018 (IBER).

Distribution:  Europe, Turkey, Middle East
(Syria), Far East of Russia, North Africa, North
America (Canada), New Zealand. 

Pteromalus semotus (Walker, 1834)
Material:  1♀,  near  Pamporovo  Resort,

41°37′21.4″N/24°42′04.1″E,  1580  m,
23.VIII.2018, swept from P. abies (IBER).

Distribution:  Europe, Turkey, Middle East
(Syria),  Middle  Asia,  India  (Kerala),  China,
North  Africa,  North  America  (Mexico),  New
Zealand.

Spintherus dubius Nees, 1834
Material: 4♀, 2♂, SW Batak, 41°55′57.9″N/

24°11′09.9″E, 1234 m, 17.VII.2018 (IBER).
Distribution: Palearctic.

*Stenomalina illudens (Walker, 1836)
Material:  1♀,  near  Pamporovo  Resort,

41°37′21.4″N/24°42′04.1″E,  1580  m,
23.VIII.2018, swept from P. abies (IBER).

Distribution: Europe, China.

Stinoplus pervasus (Walker, 1836)
Material:  1♀,  SW  Batak,

41°55′57.9″N/24°11′09.9″E,  1234  m,
17.VII.2018 (IBER).

Distribution: Europe.

Discussion

The  number  of publications which fully or
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partly contribute to the biology of some species
is  relatively  high,  but  treated  taxa  are  not
numerous  compared  to  the  total  number  of
species. The analyzed literature reveals not only
the  quantitative  proportion  of  information
about different data types but also shows the
gaps in our knowledge and future perspectives
for  investigations. Eulophidae  from  the
Rhodope  Mts.  could  be  considered,  as  well
studied only concerning their species diversity
and  abundance.  Therefore, this  chalcidoid
family  should be an object of  more intensive
investigations  especially  in  their  biology,
taxonomy and genetics. Regarding the group of
Pteromalidae we need to obtain at least  basic
faunistic  data  that  is  still  lacking  in  the
literature.  Pteromalids  should  be  collected
firstly to assess their diversity on the territory of
the Rhodope Mts. and just later – to research
into their biology,  genetics and taxonomy. At
the  present  work  we  make  our  first  steps
toward this purpose. 
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Abstract. Adscita obscura (Zeller, 1847) is recorded in Albania for the first time. Several new
records are given for Bulgaria where it has been known only from a single locality.  One new
record is presented for Greece where it is rare species.

Key words: Adscita obscura, Albania, Bulgaria, Greece.

Introduction
There  are  seven  Adscita species

(Zygaenidae,  Procridinae)  on  the  Balkan
Peninsula  and  almost  all  of  them  are  very
similar to each other.  Adscita obscura (Zeller,
1847)  can  be  confused  with  A.  statices
(Linnaeus,  1758),  A. geryon (Hübner,  [1813]),
A. mannii (Lederer, 1853) and with the female
of  A.  albanica  (Naufock,  1926),  thus
examination of genitalia is necessary for correct
identification.  Nothing  is  known  on  early
stages, host-plants and habitats of A. obscura in
the Balkans. Larvae and host plants are studied
in  Turkey  and  Iran  where  host-plants  are
proven to be Helianthemum spp., Sanguisorba
minor (Scop.)  and  Lotus  dorycnium L.  (syn.
Dorycnium pentaphyllum Scop.) (TARMANN &
TREMEWAN,  2001;  DE FREINA,  2003;  KEIL,
2014).  It  is  known  to  occur  in  North
Macedonia,  Greece,  Bulgaria,  Turkey,  Syria,
Lebanon,  Israel,  Jordan,  Egypt,  Georgia,
Armenia,  Dagestan  Republic  in  Russia,
Azerbaijan,  Iran  and  Iraq  (NAUMANN et  al.,
1999) and Romania (GUENIN, 2019).

Although  Albania  is  included  in  the
distribution of  A. obscura  by both  NAUMANN

et al.  (1999) and  DE FREINA &  WITT (2001),

the source of  this  data  is  not known and no
voucher  specimen  has  been  found  in  any
European  museum  collection  (Ana  Nahirnić,
Gerhard  Tarmann,  pers.  obs.).  Studies  on
Procridinae in Albania are very scarce and data
exist  mainly  from  the  northern  part  of  the
country  and  studies  have  been  undertaken,
exclusively,  by  foreign authors (e.g.  REBEL &
ZERNY,  1931;  ALBERTI,  1966).  A  promising
exception appeared in 2016 where only species
collected  in  Albania  were  listed  (VRENOZI et
al.,  2016)  and  more  recently  Theresimima
ampellophaga (Bayle-Barelle,  1808)  has  been
found for the first time in Albania by means of
sexual attractants (VRENOZI et al., 2018). So far
twelve  Procridinae  species  were  known  from
Albania  based  on  reliable  data  (REBEL &
ZERNY, 1931;  ALBERTI, 1966;  VRENOZI et al.,
2016, 2018). Many Procridinae species known
to  be  common  in  the  Balkans  are  rarely
reported from Albania and the reason for this
poor  knowledge  can  be  attributed  to  the
necessity  of  genitalia  examination  for  correct
determination  of  almost  all  species  in  the
region.

The  aim  of  this  study  is  to  present  new
record and notes on habitats of  A. obscura in
the Balkans.  We also drew attention to closer
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examination  of  Procridinae  in  museum  and
private collections as this can reveal more data
on A. obscura occurrence. 

Material and Methods
Specimens  were  collected  with  an

entomological net and deposited in collections of
the  authors,  indicated  in  the  following  list  by
collection of  Ana Nahirnić  in Kruševac,  Serbia
(CANK), collection of Stoyan Beshkov, housed in
NMNHS  (SB  in  NMNHS)  and  collection  of
Dimitar Kaynarov in Sofia, Bulgaria (CDKS). The
collection  of  the  National  Museum of  Natural
History in Sofia (NMNHS) was also examined.
All  specimens were determined on the base of
genitalia.  Abdomens were boiled in 10% KOH
and  the  abdominal  skin  and  genitalia  either
preserved  in  microvials  filled  with  glycerol  or
mounted on a glass slide in Euparal.

Results

Albania
Moravë  Mt.,  between  Boboshticë  and

Dardhë  Villages,  (Fig.  1),  N  40°32’24”,  E
20°47’30”,  1240  m,  serpentinite  slopes  with
sparse  vegetation,  09.VII.2016,  1  ♀ (Fig.  2a),
leg. A. Nahirnić & S. Beshkov (CANK).

Bulgaria
Volcanic Hill  of Kozhuh, N 41°27’37”, E

23°15’16”, 170 m, dry grasslands, 20.V.2014, 1
♂, leg A. Nahirnić & S. Beshkov (CANK).

Pirin  Mt.,  Melnik  town,  Rozhen  Village,
Rozhenski Manastir Monastery, N 41°31’50”, E
23°25’19”, 630-570 m, dry grasslands, 18.V.2014,
1 ♂, leg. A. Nahirnić & S. Beshkov (CANK).

Besaparski  Ridove  Hills,  Byaga  Village
vicinity,  25.V.1984,  1  ♂ (Fig.  2b),  leg.  S.
Beshkov.  det.  J.  Ganev,  prep.  No  234  as
Jordanita notata (Zeller,  1847), re-determined
by S. Beshkov as A. obscura (SB in NMNHS).

Besaparski Ridove Hills, northern slopes ca.
2  km  from  Ognyanovo  Village,  (Fig.  3),
N42°07’53”,  E024°24’36”,  313  m,  steppe-like
grasslands  with  single  trees  and  shrubs,
20.V.2016, 1 ♂, leg. D. Kaynarov (CDKS).

Besaparski  Ridove  Hills,  between
Isperihovo  and  Ognyanovo  Villages,  above
vinery “Bessa Valley”, southern slopes of hills,
N42°07’28”, E024°24’32”, 467 m, slopes with
steppe-like grasslands and single trees and bare
ground,  29.IV.2017,  2  ♂♂, leg.  D.  Kaynarov
(CDKS).

Besaparski  Ridove  Hills,  ridge  between
Trivoditsi  Village  and  Hadzhievo  Railway
station,  N42°07’27”,  E024°26’29”,  365  m,
steppe-like grasslands, 01.V.2016, 2  ♂♂ and 1
female  and  06.V.2016  1  ♂ and 1  ♀,  leg.  D.
Kaynarov (CDKS).

Besaparski Ridove Hills, Byaga Village and
the vicinity of “Hisara” Summit, “Elenski vrah”
Summit,  N42°05’30”,  E024°22’43”,  417  m,
steppe-like  grasslands  with  single  trees  and
shrubs (Paliurus spina-christi,  Juniperus  spp.),
22.IV.2017, 3 ♂♂, leg. D. Kaynarov (CDKS).

Besaparski  ridove  Hills,  Byaga  Village,
below  “Hisara”  Summit,  N42°05’25”,
E024°23’11”,  324  m,  open  grasslands  with
single trees and shrubs (Paliurus spina-christi,
Juniperus spp.),  25.IV.2017,  1  ♀,  leg.  D.
Kaynarov (CDKS).

Besaparski  ridove  Hills,  Byaga  Village,
locality  “Imata”,  N42°04’20”,  E024°22’41”,
269 m, steppe-like grasslands with single trees
and  shrubs,  24.IV.2017,  9  ♂♂,  leg.  D.
Kaynarov (CDKS).

Plovdiv district, Perushtitsa town, Pastusha
quarter,  25.V.1942,  1  ♂ (ANZ  769),  4  ♀♀
(genitalia  in  glycerol)  (Fig.  4),  leg.  I.  Buresh
(NMNHS).

Eastern Rhodopi Mts.,  near Gorni Yurutsi
Village,  N  41°20’26”,  E  25°54’41”,  504  m,
16.V.2018,  1  ♀ (Fig  2c),  leg.  S.  Beshkov,  B.
Zlatkov & R. Bekchiev (SB in NMNHS).

Greece
Phocis region, Vargiani Village 1.5 km NW,

N 38°38’50”, E 22°24’31”, 650 m, grasslands,
13.V.2016, 1 ♂ and 2 ♀♀, leg. A. Nahirnić & S.
Beshkov (CANK).

Fig. 1. Albania, Mt. Moravë, between
Boboshticë and Dardhë Villages.

Photo: S. Beshkov

16



Ana Nahirnić, Stoyan Beshkov, Dimitar Kaynarov

Fig. 2. Adscita obscura, a - ♀ Moravë Mt.,
between Boboshticë and Dardhë Villages, b - ♂

Besaparski Ridove Hills, Byaga Village, c - ♀
Eastern Rhodopi Mts., near Gorni Yurutsi

Village. Scale line = 1 cm.

Fig. 3. Bulgaria, Besaparski Ridove Hills,
northern slopes ca. 2 km from Ognyanovo

Village. Photo: D. Kaynarov.

Discussion
All  our  new  records  of  A.  obscura are

within the boundaries of its known distribution,
although some gaps are  filled  in  (Fig. 5).  The 

Fig. 4. Adscita obscura, ♀ genitalia in glycerol,
Plovdiv district, Perushtitsa Town, Pastusha

quarter. Scale line = 1 mm.

report  of  this  species  from  Moravë  Mt.
represents the first one in Albania. 

As  A. obscura was known on Galičica Mt.
and  Ohrid  in  North  Macedonia  (THURNER

1938-1941;  DANIEL,  1964)  it  was  expected
species  in  Albania.  Mt.  Moravë,  Mt.  Galičica
and Ohrid are the westernmost localities of A.
obscura.

The first and the only published record of
A. obscura in Bulgaria is given in DE FREINA &
WITT (2001)  for  Asenovgrad  (=Stanimaka)
where  it  has  been collected in  01-10.07.1933.
There are more dots on a map of distribution
of  A.  obscura given  in  GUENIN (2019),
however  exact  localities  and  sources  are  not
provided and thus not included  in our map.  In
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Fig. 5. Distribution of Adscita obscura on the Balkan Peninsula. AL - Albania, MK - Republic of
North Macedonia, BG - Bulgaria, GR - Greece, TR - Turkey. Black dots - published records, red
dots - new records. 1 - between Boboshticë and Dardhë, 2 - Kozhuh Hill, 3 - Rozhenski Manastir

Monastery, 4 - Besaparski Ridove Hills, 5 - Pastusha, 6 - Gorni Yurutsi, 7 – Vargiani.

Stoyan Beshkov’s collection in NMNHS there is
one  Adscita male from Byaga Village determined
as Jordanita notata (Zeller, 1847) by Julius Ganev
in  1984.  Dimitar  Kaynarov  studied
Macrolepidoptera of Besaparski  Ridove Hills for
his Master Diploma work and noticed that it was
very strange that he didn’t find  J. notata. Stoyan
Beshkov checked the specimen and genitalia slide
and realized that it is A. obscura. Julius Ganev must
have made a mistake because of the similarity of
male genitalia of  A. obscura and  J. notata  whilst
also failing to pay attention to habitus. These two
species  are  very  easy  to  distinguish  by  their
antennae, which are pointed distally in all Jordanita
species and clubbed distally in all Adscita species. If
determination  of  the  mentioned  specimen  had
been done correctly, this would have been the first
report of A. obscura in Bulgaria, 14 years before DE

FREINA & WITT (2001).

Our new findings in Besaparski Ridove Hills
and  Pastusha  are  situated  in  the  same  area  as
Asenovgrad Town and they represent the northern
distributional limit of  A. obscura. Only Tulcea in
Dobrogea is more in the North (GUENIN, 2019).
Gorni  Yurutsi  Village  fills  the  gap  between
Asenovgrad  Town  and  the  Thrace  region  of
Turkey,  where  it  has  been  reported  from  four
localities in Kırklareli and Istanbul provinces (CAN

CENGIZ et al., 2018). Gorni Yurutsi Village is 120
km distant from the nearest locality near Kırklareli
town and ca. 115 km from Asenovgrad Town. Our
finding near Rozhenski Manastir Monastery fills the
gap between Besaparski Ridove Hills and Dojran
Lake.  Guenin  (2019)  presented  dots  on  a  map
which correspond to Struma Valley, however there
is no any data on these localities in the paper.

In Greece A. obscura is recorded from the
islands  of  Aegean  Sea  and  on  the  mainland
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from nearly sea level to 1500 m on Mt. Chelmos in
the Peloponnesos (e.g. MOLLET, 1995; GOZMÁNY,
2012; COUTSIS, 2017). GUENIN (2019) gave a map
with additional dots in Greece, but not any further
information on  A. obscura in  Grece.  It  is  very
rarely  reported,  but  it  is  certainly  more  widely
distributed in  Greece  as  its  suitable  habitats  are
frequent there. In the Greek mainland previously it
has  been  known  from  Mt.  Olympos  foothills,
Athens  and  Mt.  Chelmos  (GOZMÁNY,  2012;
COUTSIS, 2017) and our record from Vargiani falls
between them.
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Abstract. A total of 83 bones and bone fragments of birds collected in the Nanin Kamak Cave
near Musselievo village have been identified as 21 species of 9 orders:  Anas crecca, cf.  Anas
platyrhynchos, Tetrastes bonasia, cf. Tetrao tetrix, Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus
colchicus, Columba livia/oenas, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Fulica atra, Numenius
phaeopus/taenuirostris,  Burrhinus  oedicnemus,  Glareola  cf. nordmanni,  Scolopax  rusticola,
Falco  tinnunculus,  Tachybaptus  ruficollis,  Otis  tarda/  Tetrax  tetrax,  Alauda  arvensis,
Eremophila alpestris,  and  Oenanthe  oenanthe.  It  is  concluded that a  forest-steppe landscape
dominated in the region of the cave in that period of the Late Pleistocene.

Key words:  Fossil  birds,  Late  Pleistocene,  Bulgaria,  Balkan Peninsula,  Nanin Kamak Cave,
Pleistocene forest-steppe.

Introduction
Region of the Muselievo village (C Northern

Bulgaria),  10  km from  the  Danube  river)  has
provided a very important fossil avifauna, dated
Early  Pliocene -  2-nd  half  of  the  Middle
Ruscinian, MN 15 (BOEV, 2001a). Present paper
deals with some Late Pleistocene avian remains,
collected  from  another  locality,  the  Nanin
Kamak Cave (earlier named Muselievo -  2)  of
the vicinities of the same village. 

Material and Methods
The  studied  material  has  been  handed  for

examination  and  keeping  at  the  National
Museum  of  Natural  History,  BAS  in  Sofia
(NMNHS)  in  2005  by  Mr.  Georgi  Hristov
(geologist,  Pleven),  who collected the  finds.  It
consists  in  83  bones  and  bone  fragments  of
birds,  as  follows:  No  NMNHS:  14982-15009,
15011-15018,  15020-15023,  15025-15026,
15028-15042,  15045-15052,  15054-15055,
15057-15060, 15062-15068, 15070-15073, 15077.

The material was collected  in 1988 in  the cave
(3-5 m from the cave entrance along the cave
walls) in a neighboring hill (Georgi Hristov, pers.
comm.).  The  Nanin  Kamak  Cave  is  located
about 400 m east of the Muselievo village. 

After Vasil Popov (Institute of Biodiversity
and Ecosystem Research, BAS) the site is dated
“late  Pleistocene”  (pers.  comm.),  i.  e.  ca.
126,000-12,000  years  ago,  but  more  precise
dating is impossible. 

Associated fauna: Numerous finds of small
mammals, mostly rodents - voles and hamsters
(Cricetidae  J.  Fischer,  1817),  mice  (Muridae
Illiger,  1811)  (V.  Popov,  unpubl.  data);
Megaloceros  giganteus  (Blumenbach,  1799),  a
find collected in the surroundings of the cave
(SPASSOV, 1982).

Results and Discussion 
The  uncovered  bird  fauna  is  surprisingly

rich. At least 21 recent species of 9 orders are
established (Table 1).  Most  numerous are the
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finds  of  common  quail  (Coturnix  coturnix
(Linnaeus,  1758))  and  European  turtle  dove
(Streptopelia  turtur (Linnaeus,  1758)).  They
comprise over 37 percent of the finds.

Birds of grass openland habitats
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) or N.

taenuirostris Vieillot, 1817. The whimbrel is a
small  curlew (body  length  of  37-47  cm;
wingspan  of  75-90  cm).  The  slender-billed
curlew is slightly smaller (36-41 cm and 77-88
cm  resp.;  CRAMP, 1983).  The  compered
specimen  NMNHS  15072  is  also  slightly
smaller than a recent specimen of N. phaeopus
in  the  collection  of  the  NMNHS.  The

fragmentariness  of  the  find  excludes  more
detailed  identification.  Both  species  are  not
numerous in the Pleistocene record. 

Glareola cf.  nodmanni  Fischer  von
Waldheim, 1842. The compared measurement
(tarsus  length)  from the  Nanin  Kamak Cave,
the specimen NMNHS 14987, is 36.78, i. e. it
lies within the range of Black-winged Pratincole
(Table  2).  Since  we  have  no  comparative
material  of  G.  normanni,  because  of  high
similarity of all bone and its metical differences
we  refer  it  to  Black-winged  pratincole.  G.
normanni is an unknown so far species in the
Pleistocene record of the Palearctic (TYRBERG,
1998; 2008).

Table 1. Measurements of some of the Late Pleistocene avian finds from the Nanin Kamak Cave .

Species Bone
Collec-
tion
No.

Measurement
Dimen-

sion 
(mm)

Note

ANSERIIFORMES
Anas crecca coracoid dex. 14990 maximal total length ca. 34.18
cf. Anas platyrhynchos phallanx 1 dig. 3 pedis dex. 14984 total length 21.3

GALLIFORMES

Tetrastes bonasia

coracoid dex. prox. 15001 width of f. a. scapularis 5.20
sternum  –  crista  sterni,
cranial part

14982
frontal thickness of crista sterni
in the middle

4.21

sternum  –  crista  sterni,
cranial part

15008

mandibula sin. porx – pars
articularis

15009 width of articular end 9.00

cf. Tetrastes bonasia

sternum  –  crista  sterni,
medial part

15000
thicknes of crista  sterni  at the
base

0.50

ulna sin. 14994 width of distal epiphysis 5.95   sligthly (1/8)    
  shorther than 
  Lagopus lagopus

coracoid sin. dex. prox. 14998
length  of  facies  articularis
sternalis

9.70

costa sin. - ?5-6 14999 width of articular vertebral end 10.8
cf. Tetrao tetrix coracoid dex.dist. 15059 width of proc. acocoracoideus 6.74

Coturnix coturnix

ulna dex. 15014 width of distal epiphysis 3.10
tbt. sin. 15003 width of proximal epiphysis 4.80
tmt dex. prox. 15052 width of proximal epiphysis 4.54
tmt dex. dist. 15020 thickness of tr. metatarsalis 3 2.95
humerus sin. prox. 15040 thicknes of caput humeri 3.50   caput humeri 
scapula dex. prox. 15051 width of f. a. humeralis 2.45
tbt dex. dist. 15022 minimal thickness of diaphysis 1.95   without epiphysis 
femur sin. dist. 15028 width of distal epiphysis 5.45
coracoid sin. dist. 15034 width of f. a. scapularis 1.90
tmt dex. 15062 width of proximal diaphysis 4.30
tmt sin. 15031 width of distal epiphysis 4.80
synsacrum  –  corpora
vertebrorum

15054 total length 21.20

femur dex. 15066 width of proximal diaphysis 5.75
femur sin. 15067 width of distal diaphysis 4.95
synsacrum  –  corpora
vertebrorum

15046 total length 25.00

coracoid dex. 15026 maximal total length 21.3
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synsacrum  –  corpora
vertebrorum

15002 total length 27.35

tmt sin. 15016 width of distal epiphysis 4.90
tbt dex. prox. 14991 width of proximal epiphysis 2.16
tbt dex. 15004 width of distal epiphysis 4.40

Perdix perdix 

sternum – crista sterni 15058
frontal thickness of crista sterni
in the middle

scapula dex. prox. 15047
width  of  facies  articularis
humeralis

4.26

tmt sin. dist. 15064 width of distal epiphysis 7.97
cf. Perdix perdix vertebra cervicalis xx 15070 width of caudal end 7.60

Phasianus colchicus

ulna dex. 15068 total 69.00

Radius dex. prox. 15060 
maximal  width  of  prox.
epiphysis

5.10

humerus dex. prox. 15071 width of proximal end 17.85
scapula dex. prox. 15063 width of f. a. humeralis 5.00

cf. Phasianus colchicus
vertebra cervicalis xx 15007 width of cranial end 12.55
phalanx 3 dig. 2 pedis dex. 15029 total length 12.20
os frontale dex. 15065 minimal width 5.25   juv.

Phasianidae gen. indet. vertebra cervicalis xx 15073 width of proximal end 11.89
vertebra cervicalis 6 14983 width of proximal end 13.5
scapula sin. dist. 15077 width in the middle 6.05

cf. Phasianidae gen. indet.

tbt 15035 thickness in the middle 5.09   splinter of medial  
  part of diaphysis

humerus sin. prox. 15039 thickness of caput humeri 6.16   caput humeri, 
  splinter; raptor claw
  hole

vertebra cervicalis xx 15041 width of f. a. caudalis 4.40   splinter
phalanx 1 dig. 1 pedis sin. 15030 total length 17.10
phalanx dig. pedis 15045 total length 8.65   juv.
phalanx 1 dig. 1 pedis sin. 15037 total length 15.35
phalanx 3 dig. 4 pedis dex. 15036 total length 10.9

COLUMBIFORMES

Columba livia/oenas

cmc sin. 15018 total length 33.20   slightly slender than
  C. livia

tbt sin. dist. 15025 width of distal epiphysis 6.95
scapula dex. prox. 15032 width of f. a. scapularis 4.90   juv. 

Columba palumbus cmc dex. prox. 15006 thickness of trochlea carpalis 5.40

Streptopelia turtur

humerus dex. 15013 total length 35.55
radius dex. 15023 total length 30.10   juv. 
humerus sin. prox. 14997 thickness od caput humeri 2.95
cmc sin. 15049 total length 24.90

tmt sin. 15038
maximal  width  of  distal
epiphysis

5.36

tmt sin. 14996 width of proximal epiphysis 5.15
tmt dex. 14989 total length 21.80
tbt sin. 14992 minimal thicknes of diaphysis 2.30   without diaphyses
ulna dex. 14985 width of distal epiphysis 4.70
phalanx prox. dig. maj. sin. 15015 dorsal total length 11.45
radius dex. 14995 minimal thicknes of diaphysis 1.5

GRUIFORMES

Fulica atra scapula sin. 14986
width  of  facies  articularis
humeralis

4.45

CHARADRIIFORMES
Numenius
phaeopus/taenuirostris

mandibula  dex.  –  
pars articularis

15072 width of articular end 5.6   slightly smaller than
  N. phaeopus

Burrhinus oedicnemus phalanx prox. dig. maj. sin. 15017 total length 18.45

Glareola cf. nordmanni
tmt sin. 14987 width of distal epiphysis 4.20   slightly (1/15) longer  

  than G. pratincola
total length 36.78

Scolopax rusticola cmc dex. prox. 14993 thickness of trochlea carpalis 3.80
FALCONIFORMES

Falco tinnunculus cmc dex. 15005 total length 34.90
PODICIPEDIFORMES
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Tachybaptus ruficollis cmc sin. 15050 total length 23.40
OTIDIFORMES

Otis tarda/ Tetrax tetrax phalanx 1 dig. 3 pedis dex. 15057 width of facies art. dist. 6.02

Aves ordo indet. vertebra cervicalis xx 15011 frontal height 6.42   splinter
vertebra lumbalis 1 15033 width of f. a. caudalis 3.65
vertebra cervicalis 3 14988 width of proximal end 8.19

PASSERIFORMES
Alauda arvensis tbt sin. 15042 width of distal epipysis 2.85
Eremophila alpestris ulna dex. 15021 total length 29.25
Oenanthe oenanthe humerus dex. 15048 maximal total length 19.26

Turdus iliacus tmt dex. 15012 total length 32.10
tmt dex. 15055 total width of tr. m. 3 and 4 2.59

Total: 83 bone finds

Table 2.  Comparison of the tarsus length (mm) in  Glareola pratincola and  G. nordmanni
(after CRAMP, 1983).

Tarsus length Glareola pratincola Glareola normnanni NMNHS 14987
males females males females

36.78Mean 32.2 (16) 31.1 (13) 38.6 (14) 36.2 (11)
Range 31-34 28-32 37-40 35-37

Burrhinus  oedicnemus (Linnaeus,  1758). B.
oedicnemus is  known  from  middle  to  late
Pleistocene of Azerbaijan, France, Spain (TYRBERG,
1998) and Italy (TYRBERG, 2008). Bulgaria is the 5th

country with the species fossil record.

Other grass openland species
Coturnix  coturnix, Perdix  perdix,

Streptopelia turtur, Otis tarda/ Tetrax tetrax,
and Alauda arvensis. These species were widely
recorded throughout all Palearctic, including on
the Balkan Peninsula (TYRBERG, 1998; 2008).

Bird of woodland habitats
This group was represented by six species at

least in the cave deposits: Tetrastes bonasia, cf.
Tetrao  tetrix, Phasianus  colchicus, Columba
palumbus,  Scolopax  rusticola,  and Turdus
iliacus  (Table 1). At present they inhabit both
coniferous, mixed and broad-leaf forest.

Birds of aquatic habitats
Six species at  least  have been found in the

cave: Anas crecca, cf. Anas platyrhynchos, Fulica
atra,  Tachybaptus  ruficollis,  Numenius
phaeopus/taenuirostris,  and  Glareola  cf.
nordmanni (Table  1).  The aquatic  habitats  are
represented at present too. The Osam River flows
in the Danube River in the region of the site. 
 

Birds of rocky habitats
Five (four) species at least have been found in

the  cave  deposits:  Columba livia/oenas,  Falco

tinnunculus, Burrhinus oedicnemus, Eremophila
alpestris, and  Oenanthe  oenanthe  (Table  1).
Various rocky habitats are still represented in the
cave  surroundings.  The  Eurasian  thick-knee
prefers dry grassland, stony shores, sand dunes,
grass steppe, stony, sand or clay plains, and sand
or stony landscapes (HARRISON, 1982).

Paleoenvoronmental reconstruction 
SPASSOV (1982)  cites  a  paleobotanical

research  of  E.  Bozhilova  (unpubl.  data),
confirming  the  presence  of  forest-steppe
vegetation in the late Pleistocene in the region.
This  corresponds  to the  relative  share  of  the
most common birds among the collected bone
remains  -  Coturnix  coturnix (20)  and
Streptopelia turtur (11), followed by  Tetrastes
bonasia (4(8)),  Perdix  perdix (3(4))  and
Phasianus  colchicus  (4).  The  forest-steppe
landscape has been widely established for many
regions  in  the  Northern  Bulgaria  in  the
vicinities  of  the  avian  localities  in  the  Late
Pleistocene (BOEV, 2001b). 
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Abstract. The study summarizes all scattered data on the former distribution of the Irish elk in
Bulgaria,  some of them unpublished till now.  The seven known sites are located mainly in the
northwestern  part  of  the  country  at  40  to  400 m  a.  s.  in  the  Lower  Danube  Plain.  The
chronostratigraphical distribution covers Middle Pleistocene (Upper Biharian) to Late Pleistocene
(Epigravettian).
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Introduction
Although considered  one  of  the  symbolic

species of the European Pleistocene terrestrial
megafauna,  the  remains  of  the  Irish  Elk
(Megaloceros  giganteus  (Blumenbach,  1799))
everywhere were not numerous, but its former
distribution covered a vast parts of Eurasia. In
the  Pleistocene  glacials  the  range  of  this
impressive  mammal  (Fig.  1)  reached  Balkan
Peninsula and the northern parts of present-day
territory of Bulgaria. Its range was spread from
the British Isles and Germany to Italy, Crimea,
Caucasus,  and  Southern  Siberia  (GROMOV &
BARANOV 1981).  Chronostratigraphical
distribution  after  GROMOV &  BARANOVA
(1981)  was  confined  to  Middle  –  Late
Pleistocene,  but  recent  studies  found  that
species survived in the Latest Pleistocene  and
Holocene, even 7 700 BP (STUART et al. 2004)
in Western Siberia. 

Unfortunately,  the  first  mentions  of  the
Irish Elk in Bulgaria are unprecise. They only
stated that the species’ remains were found in
some sites of the country, mostly in caves (N.
1931). The same way even more than a half of
century later, APOSTOLOV (1985) noted about

remains of the giant deer in “Burgas Region”
without concrete locality.

Present  study  aims  to  gather  all  scattered
data on the distribution of the Irish elk (some
of which published in less accessible and poorly
known sources in the past), and to summarize
all the available  information on its distribution
throughout  the  country. Such  a  study  is
important as the territory of Bulgaria lies on the
southernmost limit of the species’ range.

Material and Methods
We  tried  to  gather  all  scattered  data

(published and unpublished)  on the  Irish Elk
remains  (bones,  teeth)  on  the  present  day
territory of Bulgaria. For each site (locality) we
present as much as possible complete data on
the age,  type and number of  finds,  years  and
leaders of the excavations and the reference of
the original published information. 

Middle Pleistocene record 
1. Varbeshnitsa
Prof. Nikolay Spassov (NMNHS-BAS) in 1993

collected some teeth of a large cervid, identified as
Megaloceros sp. (N. SPASSOV, unpubl. data). POPOV
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(1988) dated this locality, based on micromammalian
fauna  as  Middle  Pleistocene  -  upper  part  of
Nagyharsanyhegy phase of Upper Biharian.

Late Pleistocene record 
2. Kozarnika Cave 
GUADELLI et al. (1999, 2005), FERNANDEZ

(2009) and SIRAKOV et al. (2010) reported on 6
species’ finds, collected in the cave. They were
dated 26 000 BP. (Table 1).

3. Mishin Kamik Cave
This  is  the  newest  site  of  Megaloceros,

uncovered in 2015. The unspecified finds are listed
as Megaloceros sp. (GUROVA et al., 2016). The site
is located in the region of some of the previous
sites of the Irish Elk and once again confirms it
distribution  in  the  north-western  part  of  the
country.  One  of  the  species  bone  remains  (an
astragalus)  was  split  longitudinally  by  man
(GUROVA et al., 2017). 

4. Muselievo
The  only  find was excavated in 1977 in a

landslide on the right  bank of the Osam River
in  the  Vamata  locality  (SPASSOV,  1982)  near
Muselievo village (Pleven Region) (Fig. 1). 

Fig. 1. Megaloceros giganteus – a
reconstruction. Drawing: Zlatozar Z. Boev.

5. Magura Cave 
IVANOVA et al. (2016) published data on 2

bone fragments (metapodial and maxillar) from
lyaers 25 and 4 respectively, i. e. Over 50 200
BP and 32,750 ± 500 BP.

6. Temnata Doupka Cave 
POPOV (1931) found “several fragments of

antlers,  maxillar  and  mandibular  fragments,

several single teeth and a metacarpus” (p. 108).
The author concluded that all  they could not
belong to  Cervus elaphus Linnaeus, 1758 and
Rangifer  tarandus (Linnaeus,  1758)  and
suggests  Cervus  euryceros  (i.  e.  Megaloceros
euryceros  Aldrovandi-Brookes,  1827) because
of their larger dimensions.

LAVILLE et  al. (1994)  and  BERON et  al.
(2006) listed Irish Elk among the fossils form
the cave without reference and more concrete
data.  GUADELLI & DELPECH (2000) identified
3  finds  (metatarsus,  metacarpus  and  os
capitotrapezoides) as “Megaloceros sp./Alces”.

7. Bacho Kiro Cave 
BERON et al. (2006) listed Irish Elk among the

fossils form the cave without any reference or more
concrete  data.  Indeed,  GARROD et  al.  (1939)
reported the finding of  Cervus euryceros, that is,
M. giganteus, from the archaeological excavations
in 1938 at the Bacho Kiro cave by a team of an
American expedition. The remains are several teeth
and a fragment of the right mandible. 

KOWALSKI et al. (1982) report on 12 finds
of  the  Irish  Elk  of  4  layers  from  the  Late
Pleistocene deposits of the cave, among them a
maxilla  with complete left  tooth-row (PS-M3)
and incomplete right row (P3-M3).

Fig. 2. Megaloceros giganteus – partial skull
with antlers. Late Pleistocene, Muselievo.

Exhibition of the National Museum of Natural
History, BAS, 27.07.2019. Photo: Z. Boev.

Discussion and Conclusions 

The  finds  of  the  Irish  Elk  from  Bulgaria
proved  the  species  occurrence  in  the  Middle

28



Zlatozar N. Boev
and  the  late  Pleistocene  throughout  the
country.  Our  data  confirmed  its  distribution
only in the Lower Danube Plain and the Fore-
Balkan in  the  Northern  Bulgaria.  No records
are  found  south  of  the  Balkan  Range  (Stara
Planina  Mountain)  (Fig.  3).  As seen,  most  of
the  species’  localities  are  concentrated  in  the
north-western quarter of the country.

The altitudinal distribution of the species in
Bulgaria is 40 to 400 m a. s. l., i. e. lowland plains
and lower hilly terrains.  At the periphery of its
range, in Bulgaria the Irish Elk roamed across the
vast openland mostly plain landscape.

The chronostratigraphical distribution covers
Middle  Pleistocene  (Upper  Biharian)  to  Late
Pleistocene (Epigravettian), i. e. 1.0 – 0.08 Ma.

Fig. 3. Distribution of Megaloceros giganteus in Bulgaria after its fossil record: Middle
Pleistocene: Varbesnitsa (1); Late Pleistocene: Kozarnika (Suhi Pech) Cave (2); Mishin Lamik

Cave (3); Temnata Dupka Cave (4); Magura Cave (5); Muselievo (6); Bacho Kiro Cave (7). 

Table 1. Localities, finds and age of the fossil record of the Irish Elk in Bulgaria.

No Locality Province
Altitude

a. s. l.
(m)

Age
Type and number of

finds

Years and
leaders of

excavations
Reference

1. Varbesnitsa Near 
Varbeshnitsa 
v. (Vratsa P.)

370 Middle 
Pleistocene - 
Upper Biharian

several teeth Nikolay 
Spassov, 
1993

POPOV (1988); 
N.  SPASSOV 
(unpubl. data)

2. Kozarnika 
(Suhi Pech) 
Cave 

Near town of 
Belogradchik 
(Vidin P.)

375 Late Pleistocene,
MNQ 18-26
(end of Saalian, 
Eemian and 
Weischelian) 

1  metatarsus  dist.,  5
unspecified finds

Nikolay 
Sirakov, J.-L. 
Guadelli, 
1996-2005

GUADELLI et 
al. (1999, 
2005); 
FERNANDEZ 
(2009);
SIRAKOV et al.
(2010)
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3. Mishin Kamik 
Cave

Near Gorna 
Luka village 
(Montana P.)

400 135 000 – 
85 000 Late 
Pleistocene

1 astragalus; 
unspecified finds

2015-2018 GUROVA et al. 
(2016,2017, 
2018)

4. Temnata 
Dupka Cave 

Near 
Karlukovo v. 
(Lovech P.)

250 Late Pleistocene,
Epigravettian, 
(31900-13600 В.
Р.)

several fragments of 
antlers, maxillar and 
mandibular fragments, 
several single teeth, 1 
metacarpus 

Rafail Popov,
1938; 
Nikolay 
Sirakov, 1982

POPOV (1931); 
POPOV (1994); 
LAVILLE 
(1994);
BERON et  al.
(2006); 

5. Magura Cave Near Rabisha 
v., (Vidin P.)

371 Late Pleistocene,
over 50 200 BP 
and 32,750 ± 
500 BP

1 metapode fragment, 
1 maxilla fragment

Stefka 
Ivanova, 
2011-2012 

IVANOVA et al.
(2016)

6. Muselievo Near 
Muselievo v. 
(Pleven P.)

40 Late Pleistocene 1 cranial fragment with 
left antler 

1977 SPASSOV 
(1982)

7. Bacho Kiro 
Cave 

Near town of 
Dryanovo 
(Gabrovo P.)

335 Late Pleistocene,
Middle to Late 
Paleolithic, 
70 000 – 20 000 
B. P.

P4, 2 M1 or M2; 
fragment of M1 or M2; 
P4, M1;
maxilla with a full left 
set of teeth (P3-M3) and 
an incomplete
right set (P3-M3),
fragment of right 
mandible with M1-M2, 

P2, fragment of an 
upper molar; M1 or M2, 
M1 or M2.

1971-1975, 
B. Ginter, 
J. Kozlowski

KOWALSKI & 
NADACHOWSKI

(1982);
BERON et al. 
(2006)

Acknowledgements 
The  author  thanks  Prof.  Nikolay  Spassov

for the provided unpublished data on the finds
from Varbeshnitsa.

References 
APOSTOLOV A.  1985. Fossil  mammals  from

Burgas Region. Priroda i znanie, 10: 12-
14. (in Bulgarian).

BERON P.,  DAALIEV,  T.,  JALOV,  A. 2006.
Caves  and  Speleology  in  Bulgaria.
Pensoft Publishers, Sofia, 507 pp. 

DELPECH F.,  GUADELLI J.-L.  1992.  Les
grandes  Mammiferes  gravettiens  et
aurignaciens  de  la  grotte  de  Temnata.
In: Kozlowski J.  K., Laville H., Ginter
B.  (eds.),  Temnata  Cave.  Excavations
in  Karlukovo  Karst  Area,  Bulgaria,
Vol. 1, Part. l, pp. 141-216.

FERNANDEZ PH. 2009. Mammalian dynamics and
palaeoecological  analysis  during  the
Pleistocene in Kozarnika Cave (Bulgaria).
In:  Gatsov, I. Guadelli, J.-L. (Ed.).  Saxa
Loquuntur, Collected  Works  Honoring
Nikolay  Sirakov’s  65th  anniversary.
Avalon Publ. House, Sofia, pp. 59-73.

GROMOV I.,  BARANOVA,  G.  (Eds.)  1981.
Catalogue of the mammals of the USSR

(Pliocene – present). Nauka Publ. House,
Leningrad, 456 p. (In Russian).

GUADELLI J.-L.,  SIRAKOV N.,  IVANOVA ST.,
SIRAKOVA SV.,  ANASTASSOVA E.,
COURTAUD P.,  DIMITROVA I.,
DJABARSKA N.,  FERNANDEZ PH.,
FERRIER C.,  FONTUGNE M.,  GAMBIER

D.,  GUADELLI A.,  IORDANOVA D.,
IORDANOVA N.,  KOVATCHEVA M.,
KRUMOV I., LEBLANC J.-CL., MALLYE J.-
B.,  MARINSKA M.,  MITEVA V.,  POPOV

V., SPASSOV R., TANEVA ST., TISTERAT-
LABORDE N., TSANOVA TS. 2005. Une
séquence  du  paléolithique  inférieur  au
paléolithique récent dans les Balkans: la
grotte  Kozarnika  à  Orechets  (Nord-
Ouest de la Bulgarie). In: N. Molines, M.-
H. Moncel & J.-L. Monnier. 2005, BAR,
S 1364, pp. 87-103. 

GUADELLI J.-L., DELPECH, F. 2000. Les Grands
Mammiferes  du  debut  du paleolithique
superieur  a  Temnata.  In: Ginter,  B.,
Koziowski,  J.  K.,  Guadelli,  J.-L.,  Laville,
H. (Eds.). Temnata Cave. Excavations in
Karlukovo Karst Area, Bulgaria.  Vol. 2
Part 1. Jagellonian University, Cracow, pp.
53-158.

GUADELLI J.-L., DELPECHE, F., GUADELLI, A.
MITEVA, V. 1999. Etude de la faune des

30



Zlatozar N. Boev
niveaux  gravettiens  de  la  Crotte
Kozarnika (Bulgarie du Nord): resultats
preliminaires  preliminaire.  Archeologia
Bulgarica, 3(2): 1-14. 

GUROVA M.,  IVANOVA,  S.,  SPASSOV,  N.,
HRISTOVA,  L.,  KRUMOV.  I.,
VERHEIDEN,  S.,  MARINOVA,  E.,
DEDOV, I. 2016. [Excavations at Mishin
Kamik Cave: season 3]. Arheologicheski
otkritiya  i  razkopki  prez  2015  g.
National  Archaeological  Institute  and
Museum, BAS, pp. 56-59. (In Bulgarian,
English summary).

GUROVA M.,  IVANOVA,  S.,  MARINOVA,  E.,
POPOV, V., SPASSOV, N., HRISTOVA, L.,
VERHEYDEN,  S.,  BURLET,  C.  2018.
[Excavations  at  Mishin  Kamik  Cave:
season  5].  Arheologicheski  otkritiya  i
razkopki  prez  2017 g. National
Archaeological  Institute  and  Museum,
BAS,  pp.  8-11. (In  Bulgarian,  English
summary).

GUROVA M.,  IVANOVA,  S.,  SPASSOV,  N.,
HRISTOVA,  L., POPOV, V., MARINOVA,
E.,  BOHME,  M.  2017.  [Excavations  at
Mishin  Kamik  Cave:  2016  season].
Arheologicheski  otkritiya  i  razkopki
prez  2016  g.  National  Archaeological
Institute and Museum, BAS, pp. 48-50.
(In Bulgarian, English summary).

IVANOVA S., GUROVA, M., SPASSOV, N., HRISTOVA,
L., TZANKOV, N., POPOV, V., MARINOVA,
E., MAKEDONSKA, J., SMITH, V., OTTONI,
C., LEWIS, M. 2016. Magura Cave, Bulgaria:
A multidisciplinary study of Late Pleistocene
human palaeoenvironment  in  the  Balkans.
Quaternary International, 415: 86-108.

KOWALSKI K., NADACHOWSKI, A. 1982. Rodentia.
In: Kowalski, J. (Ed.), 1982.  Excavation in
Bacho Kiro Cave (Bulgaria).  Final  report.
Państwowe  Wydawnistwo  Naukowe,
Warszawa, pp. 45-52. 

LAVILLE H., DELPECH, F., FERRIER, C., GUADELLI,
J.-L., MARAMBAT, L., PAZDUR, M., POPOV,
V.  1994.  Le  cadre  chronologique  et
paleoenvironnemental  des  occupations
gravettiennes  et  epi-gravettiennes.  In:
Kozlowski, J. K., Laville, H., Ginter, B. (eds.)
Excavations  in  Karlukovo  Karst  Area,
Bulgaria. Jagellonian University Press, Cracow,
pp. 315-326. 

N. N. 1931. Lov na ispolinski eleni. [Hunting of
giant deer]. Priroda, 7: 4. (In Bulgarian).

GARROD D.,  HOWE,  B.  &  GAUL.  J.   1939.
Excavations in the cave of Bacho Kiro.
Northeastern Bulgaria.  American School
of  Prehistoric  Research,  Research
Bulletin, 15: 46-126.

POPOV R.  1931.  PeshterataTemnata  Dupka –
novo nahodishte ot paleolita v Balgariya.
[Temnata Dupka Cave – a new locality
of  the  Paleolithic  in  Bulgaria],  State
Printing  House,  Sofia,  pp.  1-148.  (In
Bulgarian).

POPOV V.  1988.  Middle  Pleistocene  Small
Mammals  (Mammalia:  Insectivora,
Lagomorpha, Rodentia) from Varbeshnitsa
(Bulgaria). Acta zoologicacra cracoviensia,
31 (5): 193-234.

SIRAKOV N.,  GUADELLI J.-L.,  IVANOVA S.,
SIRAKOVA S.,  BOUDADI-MALIGNE M.,
DIMITROVA I.,  FERNANDEZ PH.,
FERRIER C., GUADELLI A., IORDANOVA

D., IORDANOVA N., KOVATCHEVA M.,
KRUMOV I.,  LEBLANC J.-CL.,  MITEVA

V., POPOV V., SPASSOV R., TANEVA S.,
TSANOVA T.  2010.  An  ancient
continuous  human  presence  in  the
Balkans  and  the  beginnings  of  human
settlement in western Eurasia: A Lower
Pleistocene  example  of  the  Lower
Palaeolithic  levels  in  Kozarnika  cave
(Northwestern  Bulgaria).  Quaternary
International, 223-224: 94-106. 

SPASSOV N. 1982. Fosili ot alpiyskiya kozirog i
gigantskiya  elen  v  Balgaria  i  rolya  na
rogata  pri  gigantskiya  elen.  [Fossils  of
the Ibex and the Irish elk in Bulgara and
the role of the antlers in the Irish elk].
Priroda, 5: 21-27. (In Bulgarian).

STUART A., J., KOSINTSEV, P. A., HIGHAM, T.
F. G., LISTER,  A. M. 2004. Pleistocene
to  Holocene  extinction  dynamics  in
giant  deer  and  woolly  mammoth.
Nature, 431: 684-689.

Accepted: 17.11.2019
Published: 07.12.2019

31





Bulletin of the Natural History Museum - Plovdiv

Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2019, vol. 4: 33

Втора книга за биоразнообразието на Врачанска планина
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Само 4 години след издаването на първата
част  от  това  почти  уникално  за  страната
проучване1, редакторският екип (проф. Димитър
Бечев и доц. Дилян Георгиев от Пловдивския
унивеситет  „Паисий  Хилендарски“)  успя  да
мобилизира усилията на редица изследователи,
които събраха многогодишните си сведения за
много групи животни и ги обобщиха в ценни
статии,  които  съставиха  втората  част  от
„Фаунистичното разнообразие на природан парк
„Врачански Балкан““. 

Макар  и  с  по-малък  обем,  вторият  том
включва  11  статии  от  13  автори  и  съдържа
сведения  за  общо  1030  вида.  В  него  са
представени предимно групи от безгръбначната

1  Bechev, D. Georgiev, D. (Eds.). 2019. Faunistic Diversity
of Vrachanski Balkan Nature Park, ZooNotes, Supplement
7. Plovdiv University Press. Plovdiv, 1-190.

ни фауна:  Cestoda,  Nematomorpha,  Myriapoda,
Odonata,  Psocoptera,  Coleoptera:  Carabidae  и
Cerambycidae, Hymenoptera, Diptera, както и (1
вид) Chiroptera и една обобщаваща статия. 

Въпреки богатото природно (и фаунистичнo)
разнообразие на парка, по обективни причини
(преди всичко липсата на специалисти по много
групи), редица големи групи от фауната все още
остават  и  за  дълго  ще  бъдат  непроучени  на
територията на „Врачански Балкан“. 

Безспорно  е  обаче,  че  този  двутомник
представлява едни немалък принос в стимулирането
на бъдещи изследователи на родната фауна. В двете
му части в 37 статии от 50 учени (3 чуждестранни)
на общо 517 страници може да откриете сведения за
2290 вида, от които 348 са нови за Врачанската
планинаа, 3 са нови за България, 67 са eндемечни и
354 вида имат висок консервационен статус. Те са
представени  в  обобщаващите  статии  за:
Acanthocephala, Cestoda, Gastropoda aquatica, Bivalvia
aquatic,  Gastropoda terrestria,  Crustacea subterranean
aquatica,  Scorpiones,  Pseudoscorpiones,  Araneae,
Myriapoda,  Ephemeroptera,  Odonata,  Plecoptera,
Blattodea,  Mantodea,  Orthoptera,  Trichoptera,
Scarabaeoidea, Chrisomelidae, Carabidae, Cerambicidae
(Coleoptera),  Hymenoptera,  Terrestrial  cave
invertebrtebrates,  Diptera,  Pisces,  Amphibia,  Reptilia,
Aves и Mammalia (Non-Chiroptera). Разбира се, от
по-големите  групи  досега  останаха  непроучени
Protozoa,  Opiliones,  семейства  от  Coleoptera,
Hemiptera, Lepidoptera, Chiroptera и мн. др.

Важното е, че доброто начало е положено. В
това трудно за наука време за реализирането на
изданието от решаващо значение бе подкрепата от
страна  на  ръководството  на  ПП  „Врачански
Балкан“ в лицето на неговия директор, г-н Николай
Ненчев. Нали за да можем да оценим и пазим нещо,
преди всичко най-напред трябвада го познаваме?
Тъкмо в това се състои и голямото значение на тези
не толкова големи, но така необходими, книги!
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Професор д-р Aнгел Зайков на 70 години

Димитър Н. Бечев

ПУ “Паисий Хилендарски, Биологически факултет, Катедра “Зоология”,
ул. “Цар Асен” №24, BG-4000, гр. Пловдив, e-mail: dbechev@abv.bg

   Проф. д-р Ангел Николов Зайков е роден
на  18.01.1949  г.  в  гр.  Пловдив.  Завършва
висшето  си  образование  в  Пловдивския
университет  през  1975  г.  със  специалност
биология и  работи  като  учител  до  1978  г.
Същата година като свободен аспирант към
катедра  „Зоология“  на  ПУ  защитава
дисертация  (к.б.н.)  на тема „Видов състав и
разпространение  на  видовете  от  сем.
Btaconidae (Hymenoptera) в Родопите с някои
таксономични  и  екологични  бележки“.
Научната му дейност като ентомолог остава
забележими  следи  не  само  у  нас,  но  и  в
чужбина.  В  над  30  негови  трудове  са

описани 18 вида и 2 рода насекоми, нови за науката, както и над 300 вида нови за фауната на
България.  Австрийски,  холандски,  английски  и  български  специалисти  дават  името
„zaykovi” на открити нови за науката представители на ентомофауната в знак на уважение
към неговите приноси в ентомологията.

През 1978 г проф. Зайков е назначен за технолог по рибовъдство в НПСК „Сладководно
рибовъдство”,  а  от  1979  г  започва  работа  като  научен  сътрудник  към  Института  по
сладководно рибовъдство – Пловдив. Последователно преминава през научните звания н.с.
I  ст.  –  1983 г;  ст.н.с.  II  ст.  –  1989 г.  През  2009  г  обобщава  част от изследванията  си  в
хабилитационен  труд  „Въвеждане  на  нови  и  нетрадиционни  видове  хидробионти  в
аквакултурата  на  България”  за  който  му  е  присъдено  научното  звание  ст.н.с.  I  ст.
(професор). Пенсионира се през 2017 г. 

Научната си дейност в областта на аквакултурата проф. А. Зайков започва с разработване
и  усъвършенстване  на  методите  на  индустриалното  рибовъдство  и  по-специално
отглеждане  на  риба  в  мрежени  клетки.  От  1982  г.  ръководи  екип,  който  успешно
аклиматизира  американския  сом  в  България  и  разработва  технологията  за  неговото
размножаване и отглеждане – едно от значителните постижения на Института по рибарство
и  аквакултури.  Работи  усилено  в  усъвършенстване  на  технологията  за  размножаване  и
отглеждане на европейски сом, щука и бяла риба. Значителна част от разработките на проф.
А. Зайков са свързани със сладководните раци, като в това направление има издадени над 35
статии. Подробно са изследвани биологията и разпространението на поточния, речния и
езерния  рак  и  техния  потенциал  като  обекти  на  аквакултурата.  Специално  внимание  е
отделено  на  езерния  рак  Astacus  leptodactylus,  като  изследванията  са  обобщени  и
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представени  в  издадена  като  брошура  технология,  защитена  с  издадено  авторскo
свидетелство от ССА. Работата му в областта на аквакултурата и биологията на различни
видове хидробионти е отразена в над 230 публикации, в т.ч. 17 брошури, книги и учебници.
Книгата  му  „Аквакултури  –  принципи  и  технологии”,  376  стр.,  е  основно  помагало  на
рибовъдите и специалистите в България и се радва на изключително голяма популярност.
Във  връзка  с  преподавателската  му  дейност  има  издадени  два  учебника:  „Технологии  в
сладководната аквакултура” и „Основи на рибовъдството” – дисциплини, които 5 години
преподава като професор в Тракийския университет в Стара Загора.

Проф.  Зайков  взема  участие  в  разработването  на  различни  документи,  определящи
държавната политика  в сектор „Рибарство“,  като Закона за рибарството и аквакултурите,
Националната стратегия и Оперативната програма за рибарството и аквакултурите, както и в
разработването на различни наредби и други нормативни актове.  

Солидните научни познания и постижения на  проф.  Зайков,  активната  му дейност в
популяризирането  на  достиженията  на  науката  в  областта  на  аквакултурата,  научно-
консултативната  помощ,  която  оказва  на  фермерите,  както  и  комуникативните  му
способности,  го  правят  уважаван  учен  у  нас  и  в  чужбина  и  един  от  най-търсените
специалисти от рибовъдната практика в страната.
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 Владимир Бешков (1935 - 2019) - In Memoriam

Ивелин А. Моллов

ПУ “Паисий Хилендарски, Биологически факултет, Катедра “Екология и ООС”,
ул. “Цар Асен” №24, BG-4000, гр. Пловдив, e-mail: mollov_iv@protonmail.com

Доц.  д-р  Владимир  Анастасов  Бешков  е  роден  на
10.09.1935 г.  в  гр.  София  в  семейството  на  известния
български  географ  академик  проф.  Анастас  Бешков.
Детството си прекарва в Свищов, където работи баща му.
През 1959 г. завършва факултета по Биология, геология и
география към Софийския университет и започва работа
в Института по зоология към БАН. През 1978 г. защитава
дисертация  върху  екологичните  и  биологични
особености на змиите в Малашевска планина; през 1995 г.
се пенсионира като доцент.

Д-р  Бешков  е  един  от  доайените  и  без  съмнение
ученият с най-значим принос в българската херпетология.
Дисертационният му труд е посветен на изучаването на
биологията  и  екологията  на  змиите  от  Малешевска
планина  (ЮЗ  България).  Неговият  приност  към
изучаването  на  земноводните  и  влечугите  в  България
започват много по-рано – края на 50-те и началото на 60-
те години на миналия век, като това реално представлява

третата  вълна  на  мащабно,  систематично  изучаване  на  българската  херпетофауна  след
учителя Васил Ковачев и акад. Иван Буреш.

Още през 1959 г. д-р Бешков за първи път съобщава присъствието на котешката змия
(Telescopus  fallax)  в  България,  при с.  Влахи (Санданско).  През  1963 г.  Бешков и Цончев
правят  първото  голямо  изследване  върху  числеността,  хабитатните  предпочитания,
денонощната  и  годишна  активност,  храненето  и  размножаването  на  дъждовника
(Salamandra salamandra) на Витоша. През 1981 г., немският зоолог F. J. Obst описва нов
подвид на дъждовника от Пирин, който кръщава на името на Вл. Бешков – S. salamandra
beshkovi Obst, 1981.

През 1964 г. заедно с неговят добър приятел и колега доц. д-р Петър Берон публикуват
каталог на българските видове земноводни и влечуги известни за страната до този момент. 

През  1970  г.  д-р  Бешков  провежда  първото  мащабно  проучване  върху  екологията  и
биологията  на  гръцката  дългокрака  жаба  (Rana  graeca),  като  за  първи  път  дава  данни
относно  храненето,  размножаването,  денонощната  и  сезонна  активност,  индивидуалния
участък, хабитатните предпочитания и числеността на този вид у нас.

През следващите години д-р Вл. Бешков провежда редица изследвания върху различни
аспекти от екологията и биологията на земноводните и влечугите в България, като за първи
път  дава  данни  относно:  размножаването  на  смока-мишкар  (Zamenis  longissimus)  и
пепелянката (Vipera ammodytes); хранителната екология на някои от нашите видове змии;
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численост, плътност и индивидуален участък на жълтокоремната бумка (Bombina variegata);
численост, размножаване и миграции на кафявата крастава жаба (Bufo bufo); численост на
каспийската блатна костенурка (Mauremys rivulata); върху сезонната и денонощна активност
на пепелянката;  върху размножаването  на  живородния  гущер (Zootoca  vivipara)  и  много
други.

Друг феномен, открит от Бешков, е сезонната вертикална миграция на планинска жаба
(Rana temporaria) в местността „Мухалница“ край Ботевград. Освен че допълват знанията за
биологията  и  поведението  при  жабата,  неговите  изследвания  допринасят  и  за  това
„Мухалница“ да стане първата защитена местност в България, обявена изключително с цел
опазването на вид земноводно.

През 1984 г.  е  публикувано най-масовото и единствено по рода си изследване върху
разпространението, относителната численост и мерки за опазване на двата вида сухоземни
костенурки у нас - Testudo hermanni и Testudo graeca. Още в края на 1970-те години Бешков
започва кампания за защита на сухоземните костенурки, като работи усилено за опазването
и на други български видове влечуги и земноводни,  и именно на  него се  дължат някои
законодателни промени в  това отношение.  Сред основните му приноси са текстовете  за
земноводни  и  влечуги  в  първото  и  второто  издание  на  Червената  книга  на  България.
Същевременно  той  е  и  автор  на  редица  научно-популярни  статии  и  книги,  целящи
популяризирането на опазването на земноводните, влечугите и природата в България.

Владимир  Бешков  е  и  опитен  пещерен  изследовател,  като  заедно  с  Петър  Берон  е
проучил  не  малко  пещери  по  целия  свят.  През  целия  си  живот  той  е  страстен
пътешественик,  посетил  множество  държави,  заедно  с  Берон,  пътувайки  в  някои  от  тях
(Гърция и Турция) на прословутия мотор със страничен кош. 
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Д-р Бешков  има  и  значителен принос  към изучаването на  таксономията,  екологията,
биологията и разпространението на българските видове прилепи, на които също отделя не
малък дял от научната си кариера.

В чест на д-р Бешков, са кръстени един род пещерни бръмбари (Beskovia) и 12 вида и
подвида  животни  от  различни групи  (Nematoda,  Isopoda,  Chilopoda,  Diplopoda,  Araneae,
Opiliones, Acari, Coleoptera, Amphibia) от България, Гърция, Индонезия (Суматра) и Уганда.

Най-светлият  пример,  който  остави  д-р  Владимир  Бешков  след  себе  си  е  неговото
добродушно, открито отношение и желание да помога на колеги, докторанти, студенти и
ученици;  неговата  уникална  способност  да  вдъхновява  и  разпалва  желанието  за
изследователска работа и подбуждане на любов към природата. Дори само при първата си
среща с него човек не може да не забележи и да не му направи впечатление изключителната
му  ерудираност,  всестранни  познания  от  света  на  зоологията  и  биологията  и  почти
енциклопедичните му познания за таксономията на видове, статии, автори, години, събития,
експедиции, които можеше да възстанови със завидна лекота.

Няма  как  да  се  каже  всичко  за  един  качествен  живот  изпълнен  със  съдържавние  на
няколко страници... Д-р Владимир Бешков остави светла следа в науката, природозащитата
и остава завинаги в сърцата ни. Поклон! 
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