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С П Р А В К А  
 

за научните приноси на доц. д-р Васил Вълков Попов 

(в квадратни скоби са указани номерата на публикациите, в които са отразени 
съответните приноси; с bold са отбелязани номерата на публикациите след 
хабилитирането)    

Научо-изследователската ми работа се развива в две взаимосвързани направления:  
1. екология на отделни видове и  съобщества на съвременни животни, 

биоразнообразие, биогеография, консервационна биология   
2. морфология, систематика, еволюция и палеоекология на бозайници; 

биостратиграфия, исторична биогеографиия, еволюционна екология 
 
Чрез първото направление се цели да се проникне в закономерностите, определящи 
съвременното пространствено разпределение на животните под влияние на локални и 
глобални градиенти на факторите на средата, както и в структурата на ансамбли от 
близкородствени видове. В основата на тези изследвания стои ландшафтният подход, 
който позволява конкретните зоологични данни да се разглеждат в общ екологичен 
контекст от гледна точка на природозащитата, ландшафтното планиране и екологичния 
мониторинг. Структурата на съобществата се разглежда в светлината на съвременните, 
оживено дискутирани в литературата, алтернативни концепции за ролята на 
детерминистичните и стохастичните процеси при изграждане на локалните 
пространствени групировки от животни. Според първата група хипотези, съобщества са 
дискретни образувания, резултат от дълга коеволюция на съставящите ги видове, като 
тяхната структура е резултат от междувидови взаимоотношения, в които основна роля 
играе конкуренцията. Според втората, ансамблите се формират под влияние на 
непосредствени външни фактори, нямат резки пространствени граници и ролята на 
конкуренцията най-често е второстепенна. 
 
Тези въпроси имат пряко отношение към второто направление в работата ми, което 
условно може да се определи като еволюционна екология. От една страна екологичните 
изследвания върху съвременни животни позволяват да се прецизират възможностите за 
интрепретация, особено палеоекологична, на фосилния материал. От друга страна 
палеонтологичните данни позволяват екологичните изследвания, освен в пространствен, 
да се разширят във времеви аспект. По този начин могат да се свържат в едно сведенията 
върху еволюцията (темпове и скорост на морфологичните промени, кладогенез и 
анагенез, измирания, поява на нови таксони и т. н.) с конкретни (палео)екологични 
свидетелства и да се изведат съответни закономерности. 
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Резултатите от тези изследвания, освен фундаментално, имат и приложно значение. 
Данните от първото направление са свързани пряко с природозащитата. Резултатите от 
второто направление дават възможност да се разработи биостратиграфията на широк 
кръг континентални отложения, съдържащи останки от дребни бозайници. 
Комбинацията между актуалистичните (неоекологични) и палеонтологичните 
свидетелства дава възможност за обосновани палеоекологични реконструкции на 
климата, облика на ландшафта, пътищата за формирането на съвременната фауна и др. 
Подобни сведения са много полезни за широк кръг научни дисциплини, особено 
геологията, археологията, зоогеографията и др. 

1. Приноси в областта на екологията на отделни видове и съобщества на съвременни 
животни, фаунистика, биоразнообразие, биогеография, консервационна биология  
 
Екология на отделни видове [10, 34].  

• Въз основа на данни за смъртността, получени от разпределението на възрастовите  
групи в погадки от сови, и данни за раждаемостта, налични в литературата, за първи 
път е направена моделна оценка на  динамиката на популацията в рамките на сезонни 
кохорти при Apodemus sylvaticus. Използван е матричен модел, основан на т. нар. 
"матрици на Лесли".  Получените резултати, показват, че хищничеството, като 
фактор на смъртността, не е в състояние да доведе до намаляване на числеността на 
популацията [10].  

• Сред основните направления в съвременната екология е оценката на влиянието на 
факторите на средата върху обилието, популационната структура и 
разпространението на видовете. Този тип данни са от съществено значение както за 
опазване на редки и застрашени видове, така и за разбиране и прогнозиране обилието 
и разпространението на инвазивни видове. Чрез прилагане на статистически анализи 
са установени факторите, имащи значение за обилието и демографската  структура  
на инвазивния вид слънчева рибка [34]. Набелязани са потенциални индикатори за 
наличието на благоприятни условия за нейното съществуване. Получените данни са 
полезни за разработване на прогностични модели и за оценка на риска от инвазиране 
на различни типове водоеми от този вид.   

Структура на съобщества от безгръбначни животни [14, 41, 42, 64, 65].  
 
•  Провеждани са изследвания в анропогенно повлияни  и естествени екосистеми. 

Подобни изследвания у нас не са правени. Установени са видовия състав, сезонната 
динамика на активността и видовото разнообразие, пространственото разпределение, 
спектрите на жизнените форми. Анализът на структурирането на съобществата е 
извършен по посока на разграничаване на ролята на външни (местообитания, 
микроклимат, сезонност и др.) и вътрешни екологични фактори - роля на 
междувидовите отношения (конкуренция). Установява се, че структурата на 
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локалните ансамбли не предполага силна конкуренция (в рамките на дадена гилдия 
присъствува само по един вид, или ако са повече, доминирането е силно проявено). 
От друга страна наблюденията върху съобществата на Carabidae на Витоша, 
позволяват да се допусне, че тази структура е резултат от конкуренция, поне между 
най-масовите видове. Климатични изменения, респ. флуктуациите в лимитиращите 
ресурси, са вероятно причина за периодично изостряне на конкуренцията и 
формиране на доминантна структура на локалните ансамбли, минимизираща нейното 
влияние [41, 64, 65].  

• Чрез многомерни статистически методи са идентифицирани факторите определящи 
видовия състав, структурата и биоразнообразието  на съобщества от бръмбари-
бегачи (Carabidae, Coleoptera) [42]  и  паяци (Araneae) [43]  в едни от най-уязвимите 
от природозащитна гледна точка райони на страната – черноморското крайбрежие. 
Анализите са проведени в различни географски мащаби, като за всеки от тях са 
идентифицирани основните градиенти. Получените резултати имат значение за по-
нататъшно усъвършенстване на методите за мониторинг на състоянието на 
местообитанията на  основата  на съобщества от безгръбначни животни, чрез 
въвеждане на нови показатели, такива като зоогеографска и таксономична структура 
на локалните ансамбли. Критично е оценена приложимостта в това отношение на 
традиционно използваните показатели за биоразнообразие. Набелязани са конкретни 
съобщества, райони  и типове местообитания, представляващи екологичен интерес и 
нуждаещи се от защита.  

Структура на съобщества на бозайници [18, 44, 47, 54] 
 
• Прилепи. Основен проблем, поставен пред тези изследвания е да се установи дали 

съобществата са наситени, т. е. дали броят на видовете, изграждащи локалното 
съобщество достига предела на капацитета на средата или те са ненаситени. Първата 
възможност предполага плътно „пакетиране" на екологичните ниши и значителна 
роля на междувидовата конкуренция в тяхното структуриране. Втората алтернатива 
съответствува на стохастично разпределение на екологичните ниши в ресурсното 
пространство и роля на външни (спрямо съобществото) фактори в неговото 
структуриране. При анализа на съобществата от прилепи [18], нишите са оценени 
чрез морфо-функционален анализ на летателната морфология, която е взаимно 
свързана с начина на хранене и пространственото структуриране на хранителната 
активност на прилепите. На тази основа видовете са групирани в няколко гилдии 
(видове, които използват ресурсите по сходен начин). Установява се, че 
екологичните ниши са случайно разпределени в многомерното морфо-екологично 
пространство и че структурата на съобществата е резултат от външни фактори. В 
подкрепа на това говорят палеонтологичните данни, позволяващи да се проследят 
измененията във видовия състав през последните 40 хил. години в съответствие с 
палеоклиматичните промени в края на плейстоцена и през холоцена. Стохастичният 
компонент в структурирнето на съобществото се допълва обаче и от 
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детерминистичен - конкурентно заместване: въз основа на фосилните свидетелства 
се установява, че холоценската миграция на Myotis myotis е причина за рязко 
намаляване на относителното участие в съобществото на автохтонния вид Myotis 
blythi. 

• Наземни дребни бозайници. Изследванията са проведени в райони, представляващи 
природозащитен интерес (резерват Сребърна, черноморско крайбрежие) или слабо 
изследвани (планини в Западна България) [44, 47, 54]. Основен акцент е разглеждане 
на промените във видовия състав, структурата и биоразнообразието в контекста на 
локални и регионални екологични градиенти с оглед идентифициране на основни 
фактори, които влиият върху особеностите на съобществата и техния потенциал за 
биоиндикация и мониторинг.  Локалните ансамбли в планински райони показват по-
високо видово богатство, разнообразие и обилие в сравнение с тези на ниска 
надморска височина. Установена е ролята на влажността за увеличението на 
обилието  и различните аспекти на разнообразие на асоциациите от дребни 
бозайници. Установените закономерности следва да се имат предвид при избор на 
параметри за мониторинг,  калибриране и оценка на резултатите.  

Фаунистика [15, 17, 31, 46, 51] 

• В резултат от интензивните екологични изследвания бяха получени данни и 
материали,  които дадоха възможност за допълване на фауната на България и 
уточняване разпространението на някои видове - Suncus etruscus,  Pipistrellus kuhlii, 
Talpa levantis .  

Биогеография [21, 37, 62, 67, Г-1-11] 

• В резултат на интензивните регионални изследвания за оценка на биоразнообазието 
и природозащитния статус на бозайниците бяха натрупани множество актуални 
данни за разпространението, екологичните предпочитания на отделни видове към  
местообитанията  и тяхното състояние [21, 67]. На тази основа бяха направени 
редица обобщения, които показват конкретни закономерност в разпространението на 
отделни видове и пространствените аспекти на биоразнообразието в България [21, 
37, 62]. При някои групи бозайници, в рамките на страна се установява, че 
биоразнообразиято е пряко повлияно от дейността на човека, най-вече отрицателно - 
от унищожане на местообитанията. Дадена е количествена оценка на ролята на 
различни фактори за териториалната диференциация на бозайната фауна.  Най-силно 
влияние оказва надморската височина, а на второ място е ефектът на  влажността и 
континеталността на климата, проявени в ниските части на страната. Тези фактори, 
но също и типът на растителността оказват влияние върху структурата на локалните 
съобщества. Ролята на конкуренцията между близки видове е слабо проявена. На 
основата на тези закономерности и количествени анализи е предложено 
зоогеографско райониране на страната, включващо два окръга, всеки от които 
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разделен на два под-окръга.  Това делене има  значение за териториална 
диференциция на дейностите, имащи отношение към опазване на биоразнообразието 
на бозайниците [62].  

• Интензивните изследвания върху дребните бозайници в последните десетилетия, 
повечето от които с активното ми участие, доведоха до натрупване на огромен обем 
геореферирана информация за тяхното разпространение. С развитието на 
компютърните технологии в последните десетилетия стана възможно приложението 
на статистически модели за картиране на разпространението на видовете. Развитието 
на този подход до голяма степен се определя и от нарастващия обем ГИС данни за 
редица фактори на средата, имащи пряко или непряко влияние върху 
разпространението на видовете - надморска височина, климатични параметри,   
типове растителност и др. В последните години с развитието на космическите 
технологии се увеличава обемът и достъпността до геореферирани сателитни 
изображения, предоставящи подробна информация за отразената енергия от 
повърхността, която от своя страна характеризира особеностите на земното 
покритие. Тази информация е полезна и с това, че тези  изображения се получават 
периодично за продължителен период, което позволява да се регистрират 
измененията в земното покритие. За първи път у нас е направен синтез между тези 
различни типове данни – геореферирани локации на  19 вида дребни бозайници, 
дигитален модел на релефа, негови производни и сателитни изображения - за 
получаване на карти с висока резолюция за степента на пригодност на 
местообитанието за всеки вид на територията на страната. Направени са сравнителни 
оценки  на три типа модели за да се  избере възможно най-реалистичният подход. 
Получените модели се отличават с висока статистическа значимост и екологична 
реалистичност. Тези резултати имат и методично значение, тъй като предоставят 
сравнително евтин и ефективен подход за мониторинг на разпространението и 
състоянието на местообитанията на видовете [37].  Този подход беше широко 
използван при оценката на състоянието важни за опазване видове бозайници в 
рамките на екологичната мрежа Натура 2000 [Г-1-11].   

Опазване на фауната [61, 69-71,77, 78]  
 
• Съвременното състояние на фауната е продукт, както на нейната история през 

кватернера, така и на съвременните, главно антропогенни, изменения. Ето защо 
съвременната природозащита би следвало да се основава върху синтез от данни, 
засягащи тези аспекти от развитието на регионалните съобщества. Изхождайки от 
тези предпоставки са разработени конкретни аспекти на изучаването и опазнането на 
видовото разнообразие на бозайниците в рамките на отделни райони [28, 59] или 
цялата страна [75, 79 – 81, 83 - 92].  
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• Изяснени са  пространствените аспекти на диференциация на фауната на птиците у 
нас в контекста на необходимодтта от регионално-специфични мерки за опазване 
[61].  

• Разработена е методологичната рамка за прилагане на съвременните критерии на 
IUCN и тяхното адаптиране към регионалните особености на нашата страна [82].  

• В контекста на мащабните програми за оценка и опазване на биоразнообразието,  на 
основата на конкретните ми изследвания върху морфологията, систематиката, 
екологията и разпространението на бозайниците у нас, е подготвен  съвременен 
полеви определител [73], намиращ широко приложение при инвентаризацията за 
целите на Натура 2000, за разработване на планове за управление на защитени 
територии  в страната и др.  

• Определителните таблици, налични в [30] и [73] позволяват определяне на 
бозайниците въз основа на различни системи от признаци (външни, черепни, на 
долна челюст), което ги прави полезни за различни екологични изледвания [35, 49].  

 

Морфология, систематика, еволюция и палеоекология на бозайници; 
биостратиграфия, исторична биогеографиия, еволюционна екология 

Морфо-екология и таксономия на съвременните дребни бозайници [8, 9, 16, 31, 56, В7-3] 
 
• Морфологията и в частност морфометрията лежат в основата на таксономията на 

много групи бозайници и са особено полезни при отличаване на близко родствени 
видове. От друга страна морфологичната изменчивост, включваща в себе си 
генетичен (вътревидова и междувидова) и екологичен (влияние на климата, 
обезпеченост с ресурси, конкуренция и т. н.) компоненти, често затруднява 
еднозначните определяния. Пример в това отношение са два вида от род Apodemus - 
A. sylvaticus и A. flavicollis. Серия от изследвания върху тях [8, 9, 16], позволиха да се 
установи относителната роля на онтогенетичните и филогенетични фактори, както и 
на екологичните условия, за формиране на комплекси от телесни и черепни признаци 
(корелационни плеяди) и тяхната изменчивост. Основен фактор, определящ 
сходството на двата вида в нашата страна и затрудняващ тяхното отличаване е 
съчетанието на клинална изменчивост с противоположна насоченост, в рамкките на 
Европа, с локална изменчивост, свързана с надморската височина. И двата типа 
изменчивост най-добре се вписват в хипотезата за екологично-оптималната 
детерминанта в пространствената изменчивост. Въз основа на тези анализи бяха 
предложени дискриминантни критерии, позволяващи да се определят до 95 % от 
екземплярите в смесени извади. Получена е морфологична харастеристика за двата 
вида, чиято обективност по-късно беше потвърдена от биохимични и генетични 
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изследвания (Часовникарова, 1994; Simeonovska-Nikolova et al., 2016; вж. списъка с 
цитиранията). 

• Сходството между три вида прилепи, Rhinolophus mehelyi, R. euryale и R. blasii, е 
причина за трудното им отличаване, особено на основата на черепен материал.  На 
основата на голям брой признаци (50 измерения на черепа, долната челюст и отделни 
зъби) чрез многомерни статистически методи е анализирана вътревидовата и 
междувидовата изменчивост при тези видове на територията на България [31]. 
Установено е, че вътревидовата изменчивост (възрастова, полова, географска)  е 
слабо проявена.  На тази основа, чрез сравнителен анализ, са идентифицирани 
признаци, които позволяват сигурно определяне на всеки вид. Предложени са два 
типа ключове за определяне – на основата на проста двумерна графика и на основата 
на дискриминантни функции. Чрез тях беше определен обилен материал, наличeн в 
колекциите на Институтта по биоразнообразие и Националния Природонаучен 
Музей и на тази основа, за пръв път, бяха получени конкретни данни за 
разпространението и обилието  на видовете у нас.    Rhinolophus euryale е най-честия 
и обилен вид, който се среща в цяла България. Rhinolophus mehelyi е широко 
разпространен, но сравнително рядък. Разпространението на Rhinolophus blasii е 
ограничено основно в южните райони, но локално може да бъде с голямо обилие.   

• Сходен проблем съществува при два близки вида земеровки от род Neomys [56]. 
Трудностите при тяхното отличаване възпрепятстваха изясняването на тяхното 
разпростронение и затрудняваше проучването на  междувидовите им отношения, 
които представляват и теоретичен интерес, тъй като съществуват сведения, че 
морфологичните различия между тях зависят и от конкуренцията помежду им. 
Голямото сходство между тези два вида и добре проявеното влияние както на 
абиотични, така и на биотични фактори, налага разработване на регионални 
специфични диагностични критерии, каквито за нашата страна липсваха. В този 
контекст, чрез многомерни статистически методи, се установи, че междувидовите 
различия, обясняват най-голям процент от изменчивостта, следвана от абиотичните 
фактори (надморска височина). При определен набор от признаци степента на 
междувидовите различия е различно проявена в зависимост от това дали 
популациите са симпатрични (по-силно проявени междувидови различия) или 
алопатрични (по-слабо проявени). Имайки предвид функционалната интерпретация 
на тази група признаци е доказана  ролята на конкуренцията за морфологичната 
изменчивост, изразяваща с дадения случай чрез феномена „освобождаване на 
признаците”, широко обсъждан в литературата. Подобно явление е наблюдавано и в 
други страни (напр. Унгария), но конкретната проява на различията е друга, което 
показва значителна пластичност на морфологията при тези два вида.  На основата на 
тези анализи бяха установени критерии за еднозначно определяне на двата вида на 
основата на черепи и долни челюсти. Според анализите на обилния наличен 
материал се доказа, че у нас N.  fodiens  се среща само в планините, над 800 м н. м. в.  
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• Тази насока на изследване беше продължена и разширена за 6-те най-широко 
разпространени видове замеровки от родовете Sorex, Neomys  и Crocidura [В7-3]. Във 
всеки от тези родове у нас има по два вида. Целта на морфо-екологичните 
изследвания е чрез сравнителен анализ на изменчивостта в рамките на родовете и 
между родовете да се идентифициира относителното влияние на абиотичните и 
биотичните фактори. Би могло да се очаква, както показаха изледванията между N. 
fodiens и N. anomalus, че при морфологично по-сходни видове ролята на 
конкуренцията за междувидовите различия да е по-голяма.  Имайки предвид 
разширения географски обхват (освен от България бяха анализирани материали от 
редица централноевропейски страни) се очакваше влиянието на различните групи 
фактори да бъде ясно проявено. Резултатите показа, че географските различия при 
видовете от родовете Sorex и Neomys са слабо проявени, но много силно при 
видовете от род Crocidura. При Neomys и при този пространствен мащаб беше 
проявена ролята на конкуренцията за географската изменчивост. При род Crocidura,  
получените резултати кореспондират данните от  молекулярната генетика, които 
показват, че бившите подвидове  C. suaveolens mimula и C  s. suaveolens биха могли 
да се разглеждат като отделни видове. Разликите от подобен мащаб между 
централноевропейските и югоизточноевропейските популации на C. leucodon 
поставят  въпроса дали тези географски форми също не заслужават видова 
диференциация. 

Палеозоология на бозайниците 

• На основата на анализ на стратиграфски ансамбли от бозайници е проследена 
историята на фауната - през неоген [6, 13, 52, 60] и кватернер  [1, 2, 4, 5, 11, 12, 19, 
39, 45, 48, 50, 55, 58, 66].  Установен е видовият състав (над 140  вида - плиоцен - 
ранен плейстоцен; над 80 вида за среднен,  късен плейстоцен и холоцен) през 
отделни времеви интервали на тези периоди, главно за разредите Eulipotyphla, 
Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia. Такива сведения за нашата страна практически 
липсваха, а малкото които имаше, бяха твърде откъслечни и на ниско методично 
ниво. За някои от периодите беше проследено влиянието на палеоекологичните 
промени за измененията в ареалите, миграциите, измиранията, еволюцията и в 
крайна сметка за формиране на съвременния облик на фауната, обобщено в  [30, 68, 
76]. Описани са като нови за науката два вида, Clethrionomys primitivus Popov, 2001 
[45], Myomimus complicidentatus  Popov, 2004 и един подвид, Myotis blythi longicaninus 
Popov, 2004 [52], съответно от ранния плейстоцен и плиоцен. Специално внимание 
заслужават резултатите от проучванията върху дребните бозайници от уникалната 
седиментологична последователност в пещерата Козарника, покриваща последния 1 
млн. години [55, В7-1]. Досега са определени над 60 вида дребни бозайници от 
разредите Eulipotyphla, Lagomorpha и Rodentia. Проследени са количествено 
еволюционните промени при много видове полевки, ръководни фосили за различни 
периоди на кватернера, направени са палекологични реконструкции. На тази основа е  
разработена биостратиграфията на седиментите, която е съпоставена с данните от 



9

 

палеомагнетизма и едрите бозайници [33, 53, B7-2]. Направени са биостратиграфски 
корелации с ключови находища от Европа. Доказано е, че секвенцията обхваща 
периода между  палеомагнитния епизод Jaramillo и съвременността. Установява се 
постепенно захлаждане на климата. То е причина за последователно изчезване  на 
много топлолюбиви (ранно плейстоценски) видове и поява на студенолюбиви и 
степни видове през средния и късния плейстоцен. Като цяло видовото разнообразие 
на наземните дребни бозайници драстично намалява в течение на последния 1 млн. 
години [55].  

• От отложения в пещера Магура, които според фауната на дребните бозайници се 
отнасят към последния междуледников период (Еемиан) са описани останки от 
Apodemus agrarius. Това са първите сигурно определени находки от плейстоцена за 
този вид, имащ източно-азиатски произход. Досега се смяташе, че той вид мигрира в 
Европа едва след края на плейстоцена [40].  

• На основата на няколко подхода, предложени в литературата за други групи 
организми (диатомеи, фораминифери, висши растения, колеоптери) са разработени 
методи за обективна количествена  реконструкция на палеоклиматични параметри 
през късния плейстоцен въз основа на стратиграфските изменения в структурата на 
фосилни ансамбли от дребни бозайници [3, 7, 36]. В основата на тези методи стои 
съчетаването на два фундаментални подхода в палеоекологията - сравнително-
историчният и актуалистичният. Чрез многомерен индиректен градиентен анализ се 
обособяват рекурентни стратиграфски групи от видове и ансамбли, даващи 
възможност за идентификация на главните палеоекологични фактори, определящи 
стратиграфските изменения в структурата (видов състав и количествени отношения) 
на фосилните ансамбли (сравнително-историчен подход). Идентифицираните 
фактори се анализират от гледна точка на тяхното влияние върху съвременното 
пространствено разпределение на видовете. Определят се съвременните оптимум и 
толеранс на видовете и/или екологични групи от видове (актуалистичен подход). 
Съвпадението на рекурентните (стратиграфски) и съвременните пространствени 
групи от видове, потвърждава правилността в идентификацията на факторите. 
Измененията в палеоекологичните промени се реконструират въз основа на 
цифровите стойности, получени при многомерния анализ. Реконструкциите, 
основани на холоценски ансамбли, показват климат, сходен със съвременния в 
моделния район, което показва надеждността на използвания метод. Сходен 
(актуалистичен) подход, но основан на сравнение между четири типа модели  [36] 
позволи да се направи количествена реконструкция на динамиката на температурите 
и континенталността в стратиграфски пещерни последователности от България и 
Италия. За всеки район са разкрити сходни тенденции в изменението на климата, но 
те се различават в известна степен от гледна точка на специфичните стойности на 
реконструираните температури. Въпреки че климатът в Италия през максималните 
захлаждания през късния плейстоцен (около периода на „Campanian Ignimbrite” 
преди  ок.  40 cal ka BPр вж. по-долу) е бил по-мек (по-топъл и с по-малка годишна 
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амплитуда на температурите) в сравнение с този в България по същото време, то 
различията спрямо съвременноста са много по-големи в Италия, отколкото в 
България.   

• Една от основните области на приложение на палеонтологичните данни е 
разработването на биостратиграфията, а от там и относителната хронология на 
земните пластове. Подобни анализи на континенталните седименти могат да се 
извършат главно на основата на фосилни останки от бозайници. От особено значение 
тук са дребните бозайници, чиито останки присъствуват в големи количества в някои 
типове отложения, например пещерни, които освен това рядко предлагат 
възможности за абсолютно датиране. Дребните бозайници имат бърза еволюция и 
широко географскко разпространение, което дава възможност за надеждни 
стратиграфски корелации. Краят на кватернера е твърде труден за биостратиграфско 
разчленяване, дори и на основата на такива бързо еволюиращи групи като полевките 
(сем. Arvicolidae). Значителните изменения в структурата и екологичния облик на 
фосилните ансамбли от дребни бозайници под влияние на палеоекологичните 
промени обаче дават възможност за биостратиграфско разчленяне на тази основа. 
Тези принципи са достъпно изложени в [22 – 29, 72]. В светлината на тези 
общоприети възгледи, получените фундаментални резултати (еволюция, 
палеоекология), представени по-горе, бяха използвани за разработване на локалната 
биостратиграфия на пещерните седименти в карстовия район на с. Карлуково и за 
изясняване на тяхната хронология и история, в контекста на археологичните 
проучвания върху палеолита [20, 33]. Направените палеоклиматични реконструкции, 
въз основа на палеонтологичните свидетелства от дребни бозайници, в съчетание с 
други свидетелства (палеоботаника, седиментология, петрология и др.) позволиха да 
се обвържат миграциите на първобитното население в района на Средния и Долния 
Дунав и южните части на Балканския полуостров през граветиана и епиграветиана с 
палеоклиматичните флуктуации  [20]. Въз основа на направените биостратиграфски 
корелации на основата на дребните бозайници са дадени аргументи за непрекъснато 
присъствие на човека в България (пещера Козарника) през последния 1 млн. години. 
На тази основа е доказана ролята на това находище като ключово за разбиране на 
ранните стадии на заселване на Европа от представители на род Homo  [33, 53, 55, 
В7-2]. Подобни изследвания в този район на страната - пещера Магура - разкриха 
последователност от седименти, покриваща средния и късния плейстоцен. Въз 
основа на ансамблите от дребни бозайници беше доказано наличието на отложения 
от последния междуледников период – Еемиан. Дребните бозайници и фауната на 
земноводните и влечугите показаха, че през този период климатът в района е бил 
сходен със и дори по-топъл от съвременния [38]. На основата на дребните бозайници 
са дадени сведения за възрастта и палеоекологичните условия през късния 
плейстоцен в Източни Родопи и Странджа. Тези данни, допринасят за  проверка на 
хипотезите за разпространението на фауна и хоминини към и извън Европа през 
плейстоцена [57].   
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• Направен е широко-мащабен анализ на отложенията от вулканична пепел (тефра) от 
Южна Италия и Източна Европа в биостратиграфски и археологичен аспект [32]. 
Доказано е, че вулканичните отложения в пещерните седименти в карстовия район на 
Карлуково – Темната дупка и Пещера 16 са резултат от едно от най-мощните 
вулканични изригвания в Южна Италия,  известно като „Campanian Ignimbrite” и 
тяхната възраст е ок.  40 cal ka BP. По този начин със сигурност е датирана горната 
част на секвенцията от дребни бозайници в Пещера 16 – едно от най-богатите и 
представителни за късния плейстоцен палеонтологични находища в Европа [58]. 
Палеоекологичният анализ на стратиграфските ансамбли от дребни бозайници 
потвърждава, че това изригване кореспондира с климатична нестабилност в 
условията на по-хладен климат [36, 58]. На основата на вулканичните отложения, 
горната част на секвенцията в Пещера 16 е корелирана с богатите на дребни 
бозайници и археологични артефакти отложения в пещера Castelcivita както и с 
поленовата секвенция от езерните отложения Monticchio в Южна Италия. Тези 
корелации дават възможност за калибриране на оригинален метод за  количествена 
реконстукция на палеотемпературите на основата на дребни бозайници и да се 
проследят в подробности климатичните промени в България и Италия [36].  

 
• За първи път е приложено системно промиване на пещерни отложения през сита с 

минимален размер на очите 1 мм в Югоизточна Азия, в резултат на което са 
установени множество видове бозайници, неизвестни за плейстоцена и холоцена на 
този район.  При разкопки в скалния навес Диео (Северен Виетнам, провинция Тан 
Хоа) е установено присъствието в края на късния плейстоцен  на 2 вида, които досега 
не бяха известни във фосилно състояние -  Aeromys sp. и Nesolagus cf. timminsi. 
Представители на първия род днес обитава островите на Зондския архипелаг, а  
Nesolagus timminsi е наскоро открит и описан съвременен вид от Северен Виетнам. 
Другият  вид от род Nesolagus днес се среща само на о. Суматра. Тези находки 
хвърлят нова светлина върху историчната биогеография на Югоизточна Азия и 
допринасят към хипотезата, че фаунистичната диференциация в този район има 
пред-плейстоценски корени, а през плейстоцена много видове показват разширяване 
и свиване на ареалите в съответстие с палеоклиматичните промени и измененията в 
океанското ниво [63].  

• Останките от бозайници в карстови отложения, позволяват да се направят 
реконструкции на начина на живот и прехрана на древните хора [72]. Въз основа на 
такива свидетелсва е установено, че в Северен Виетнам (провинция Тан Хоа)  през 
късния горен плейстоцен и ранния холоцен населението се е прехранвало чрез 
неспециализиран лов и събирателство, експлоатирайки разнообразни местообитания 
в околностите на скалния навес. Сред костите на бозайници преобладават тези на 
маймуни и особено на едър макак, мунджак (Muntiacus cf. muntjak), дива свиня (Sus 
scrofa ) и сероу (Nemorhaedus sumatrensis). Ловуването вероятно е било на случаен 
принцип, при среща с плячка. Останките от животни доказват, че мястото е било 
обитавано постоянно от малки групи праисторически хора по време на сухите и 
влажните сезони. За първи път за този район на основата на фосилната бозайна 
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фауна се доказва, че през късният плейстоцен климатът е бил сходен със 
съвременния, а не по-сух както се смяташе доскоро, което най-вероятно е резултат от 
регионалните особености на релефа  [63].    

 
Закономерности при формиране на съвременната фауна на бозайниците у нас [5, 30, 68, 
76]  
 

•  В процеса на обработка на натрупаните данни и материали върху фосилните дребни 
бозайници (Eulipotyphla, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia), резултат от досегашната ми 
полева работа,  се налагаха съпоставки и сравнения с други типове свидетелства (едри 
бозайници, палеоботаника), което позволи да се набележат основни конкретни аспекти 
на формирането на съвременната фауна в еволюционен и палеоекологичен аспект. 
Главни фактори, определящи еволюцията на фауната е глобалната тенденция към 
захлаждане на климата от Плиоцена до Холоцена (постепенно измиране на много 
таксони и еволюция на други като резултат от адаптация към по-суров климат) и рязкото 
затопляне на границата Плейстоцен/ Холоцен (драстични изменения в екологичната 
структура на съобществата от дребни бозайници и практическо изчезване на 
плейстоценските „смесени“ съобщества). Палеоекологичните реконструкции позволиха 
да се предложи обяснение на причините за формиране на плейстоценските съобщества, 
съставени от несъвместими от гледна точка на съвременното им разпространение, 
видове. Съществуващите възгледи в тази насока предполагат уникални, „фосилни“ 
климати, които нямат съвременни аналози. Направените реконструкции по 
представените по-горе методи показват, че поне що се касае за територията на нашата 
страна, климатичните условия в края на плейстоцена имат съвременни аналози. 
Възникването на „смесените" плейстоценски съобщества е по-скоро резултат от 
различната пространствена локализация на едни или други климатични условия в 
контекста на историко-зоогеографските особености на конкретните територии. 
Палеонтологичните данни показват, че във формирането на съвременната фауна могат 
да се обособят два компонента- 1. обратими флуктуации в разпространението на 
видовете под влияние на климатичните промени (периодична поява и изчезване на 
„алохтонни", главно степни, елементи - Ochotona pusilla, Allactaga major, Cricetulus 
migratorius, Lagurus lagurus, Eolagurus luteus, Microtus gregalis и др. 2. необратими 
процеси, довели до изграждане на „автохтонното“ ядро на фауната: а. запазване и 
еволюция на място на миоценски и плиоценски елементи - Talpa, Muscardinus, 
Myomimus, Glis, Nannospalax и др.; б. плейстоценски миграции и последващо постоянно 
съществуване (и еволюция) на територията на Балканския полуостров; могат да се 
обособят два етапа в този процес - през ранния плейстоцен, когато измиращите по-
топлолюбиви плиоценски видове се заместват от такива, характерни за умерен и 
сравнително по-сух климат (Sorex , Citellus, Neomys тип anomalus, Crocidura и др.) и 
втори етап, през средния плейстоцен, когато у нас проникват видове, характерни за 
хладен, сух и континентален климат (Neomys тип fodiens, Mesocricetus, Chionomys и др.). 
Съвременния еволюционен облик на фауната се формира след края на миндел-рис, под 
влияние на риските ледникови периоди. Установено е, че през плейстоцена най-голямо 
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влияние върху формирането на фауната на дребните бозайници е оказвала влажността, 
въздействуваща върху тяхното разпространение, вероятно чрез облика на 
растителността. Постоянният фаунистичен компонент през целия кватернер има 
подчертано горски и лесостепен европейски и източно-европейски характер. 
Температурите са влияли по-силно върху прилепите - по време на глациалите 
(стадиалите) у нас са били разпространени северни видове, през интерстадиалите- 
средно-европейски (от гледна точка на съвременното им разпространение). 
Преобладаващият средиземноморски и южносредиземноморски компонент в 
прилепната фауна, характерен за плиоцена се възстановява през холоцена. Влиянието на 
различни елементи на палеокпимата върху тези две групи дребни бозайници (летящи и 
наземни) се определя от различните им миграционни способности. Това още един път 
показва значението на локализацията на даден район, респ. историко-зоогеографската 
инертност на фона на пространствената мобилност на палеоекологичните условията 
формиране на специфични съобщества. 
 
 
Научно-педагогически приноси.   
 
Комплексният характер на изследванията, свързани с най-близката история на Земята, 
изисква интердисциплинен подход при изследванията и интерпретацията на фосилните 
свидетелства. Особено ясно тази необходимост се чувства в археологията на палеолита. 
Тази част от историята на човечеството, поради липсата на писмени извори, е достъпна 
за изследване главно чрез средствата на природните науки. В последните десетилетия 
именно тук се осъществи най-пълно взаимодействие между науки, които на пръв поглед 
нямат нищо общо помежду си. В нашата страна досега липсваше учебна литература, 
която да покаже съвременния синтез и допирните точки между природните науки, 
даващи своя принос за изясняване на най- ранната история на човека. Такава беше целта 
на две научни книги, написани от международни авторски колективи. В този контекст е 
представена взаимната обвързаност между абсолютната и относителната хронология, 
палеоекологията, стратиграфията и др., илюстрирани с конкретни примери от нашата 
страна [22 – 27, 72]. Тези книги се използват като учебни пособия към програмите  по 
археология в Нов Български Университет.  
 
 


