
Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения от храната на бухала...   137Historia naturalis bulgarica,

17: 137-151, 2006

Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения
от храната на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes)

от поречието на Русенски Лом

Иван МИТЕВ

МИТЕВ И. 2006. Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения от храната
на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes) от поречието на Русенски Лом. – Historia
naturalis bulgarica, 17: 137-151.

Abstract. Two subfossil sites of the Eagle Owl, near the village of Shirokovo (Early-Late Holocene)
and Nisovo (Late Holocene) in the Rousse region, have been examined. At least 105 species of birds
and mammals have been recorded, 90 of them represented in the local vertebrate fauna (23,02 % of
its species composition). There are 67 species of birds of 15 orders and at least 38 species of mammals
of 6 orders. High habitat diversity (aquatic, wood, field, rock and synantropic) can be assumed from
the ecological complexes of the established taxa. The finds of 9 bird species represent the first
records of fossil/ subfossil fauna in Bulgaria while the finds of 11 bird species – the second records
in the country. The finds of 6 bird and 10 mammal extinct, threatened or rare species are important
and mark their former distribution in the country.
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Увод

За по-пълното изясняване на статуса на рецентните видове е необходимо изучаването
на миналото им разпространение, в хронологически граници, съизмерими с историята на
развитието на човешкото общество. Перспективен метод за такъв род изследвания е
разработването на остеологичен материал от погадки на сови (Aves, Strigiformes). От
всички видове сови, разпространени в умерените области на Евразия, най-подходящ обект
за такива изследвания е бухалът (Bubo bubo (L.)). Поради едрите си размери, той е в състояние
да улавя жертви с различни размери, а разнообразните по характер местообитания, в които
той ловува, определят богатия му хранителен спектър, с представеност на всички
възможни екологични групи гръбначни животни. Хранителната биология на B. bubo в
България е изследвана от СИМЕОНОВ & БОЕВ (1988), BAUMGART (1975), BAUMGART et
al. (1973), BOCHENSKI et al. (1993), БОЕВ (1993), SIMEONOV et al. (1998). Предпочитаните
от вида убежища – пещери и скални ниши, предлагат най-добри условия за натрупването и
съхраняването на останките от храната му. В някои убежища на бухал – главно използвани
за гнездене, се отлагат големи количества остеологичен материал със значителна възраст,
представляващ ценен обект за палеозоологически проучвания. Разработването на такива
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находища дава възможност за отчитане на динамиката на видовия състав и числеността
на жертвите на бухала във времето, в зависимост от измененията на климата и
стопанската дейност на човека. Настоящото изследване цели проучването на видовия
състав на птиците и бозайниците в две находища на бухал от поречието на Русенски Лом
– Широково и Нисово, и отчитането на измененията въз фауната от тези два класа
гръбначни животни през холоцена.

Материал и методи

Включеният в настоящото изследване материал е събран от изоставени гнездови
находища на бухал при селата Широково и Нисово, Русенско. Материалът от находището
Широково е събран през м. октомври 2001 г. съвместно с Илчо Колев от гр. Русе, разделно
чрез пресяване – със сито с диаметър на отворите 2,5 mm, по хоризонти от 0-5 cm, 5-15 cm
и 15-30 cm. Част от него (дребни зъби и костни фрагменти) е извлечен и чрез промиване на
пресятата фракция. Материалът от находището Нисово е събран през м. септември 1990
г. неразделно чрез пресяване с чувал с диаметър на отворите около 4 mm, поради непознаване
на стандартната методика към датата на разработване на находището. Материалът от
двете находища възлиза на общо 10769 кости и костни фрагменти – 8479 от Широково и
2290 от Нисово. Материалите от птици (общо 2082 бр.) са определени чрез сравняване с
екземпляри от остеологичната колекция на отдел “Фосилни и рецентни птици” в НПМ-
БАН. Материалите от бозайници (общо 8687 бр.) са определени чрез сравняване с екземпляри
от лична остеологична колекция и колекцията на отдел “Фосилни и рецентни бозайници”
в НПМ-БАН, също с помощта на справочна литература (GORNER & HACKETAL, 1987;
ПЕШЕВ и др., 1970). Видовата принадлежност на бозайниците е определена главно по
костите на черепа – мандибули и максили, или отделни долни молари (M/1), които при
някои видове Rodentia са единствените видовоспецифични структури. При сравнително
едрите видове бозайници, които нямат видове двойници, видовата принадлежност също
е определена по дългите кости на посткраниалния скелет. В двете находища са събрани и
останки от други таксони гръбначни животни – Reptilia, Amphibia и Pisces, които не са
предмет на нашето изследване. В сравнение с общото количество материал, техният
брой е незначителен, поради което нямат съществено значение при изчисляването на общия
брой екземпляри от тези находища. Минималният брой екземпляри (MNI) при птиците и
бозайниците е определен след разпределянето на костите от всеки вид по анатомични
единици и страни (леви-десни), а след това по класове по възраст и големина. За всеки клас се
определя MNI по броя на левите или десните кости – в зависимост кои са повече. Данните
за класовете се сумират за всеки вид кости и от получените суми се взема най-голямата,
която представлява MNI на съответния вид. Според BOKONYI (1970) този метод дава
най-близки резултати до реалните. Възрастта на индивидите при птиците е определена
по степента на вкостяване на епифизите на дългите кости. Същият критерий е използван
и за определянето на възрастта на бозайниците по останки от посткраниалния скелет,
но при последните съществено значение имат и размерите на костите. При краниалния
скелет на бозайниците възрастта на индивидите е определена по степента на развитие на
някои зъби и степента на изтриването им. Този критерий е неприложим при
представителите на Arvicolidae и Leporidae, при които всички зъби са с неограничено
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нарастване. При някои видове гризачи индивидуалната възраст е определена по формата на
зъбните алвеоли. По хабитуса, цвета и степента на запазеност костите се разделят на две
хронологични групи – рецентни и субфосилни, което оказва влияние на MNI. Под рецентни
се разбират съвременни, а под субфосилни – с несъвременна холоценска възраст (от 10 000 до
около 50 г. преди съвременността). Относителната възраст на находищата е определена
по видовия състав на Rodentia – главно по присъствието на някои представители на сем.
Arvicolidae. Възрастта на ранните отложения в находището Широково е определена въз
основа на ансамбъла от видовете Sicista subtilis, Lagurus lagurus и Chionomys nivalis, характерен
за ранния холоцен (POPOV, 2000). Горната възрастова граница на находищата е определена
по присъствието на видовете Rattus norvegicus и Streptopelia decaocto, които навлизат
сравнително късно в българската фауна – първият масово през късното средновековие
(ГРОМОВ & БАРАНОВОЙ, 1981), а вторият през 16 в. (БОЕВ, 1963).

Кратка биогеографска характеристика на изследвания район

Районът на находищата е разположен в хълмистата източна част на Дунавската
равнина. Разстоянието между двете находища е 16 km (Фиг. 1). Съгласно биогеографската
подялба на ГРУЕВ & КУЗМАНОВ (1994) поречието на Русенски Лом се намира на границата

Фиг. 1. Карта на поречието на Русенски Лом. Със запълнени кръгчета са означени двете
находища: 1 – Широково; 2 – Нисово
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между Лудогорския и Дунавския подрайони на Севернобългарския биогеографски район.
Съгласно досегашните проучвания, видовият състав на рецентните гръбначни животни
в Североизточна България, без Добруджанското плато и Черноморското крайбрежие,
възлиза на общо 391 вида, в това число 274 вида птици и 62 вида бозайници (МИТЕВ, 2004).

Описание и датировка на находищата

(1) Широково. Пещера в каньона на р. Черни Лом, в 20 m висок скален венец със западно
изложение, 2 km северно от с. Широково, Русенско. 150 m н.м.в. Разположена е на 8 m от
основата на скалата и на 60 m от нивото на реката. Размери: ширина – 1 m, височина – 1 m,
дълбочина 3 m. Съдържала е пласт отложения с площ 2 m2 и дебелина 30 cm, на 0,5 m от
външния ръб на скалата. Старо (субфосилно) находище на Bubo bubo, с натрупване на кости
от погадки. Нишата е труднодостъпна за едри бозайници. На места е установено разместване
на хоризонталната последователност на отложенията, причинено от ровеща дейност на
наземен хищник. Смесено по възраст находище – от ранен (7000-10000 г. преди съвременността)
до късен холоцен. Възрастта на по-старите отложения е определена по присъствието на
някои споменати по-горе видове гризачи, характерни за ранния холоцен. Изобилните останки
от Rattus norvegicus и Streptopelia decaocto от по-горните пластове доказват къснохолоценския
произход на отложенията в тях. Понастоящем, районът около находището се обитава от
бухал, но в него нe са открити следи от скорошното му присъствие.

(2) Нисово. Скална ниша в каньона на р. Бели Лом, в 30 m висок скален венец с южно
изложение, 3 km източно от с. Нисово, Русенско. 100 m н.м.в. Разположена е на 5 m от горния
ръб на скалата и на 30 m от нивото на реката. Размери: ширина – 3 m, височина – 2 m,
дълбочина – 1 m. Съдържала е слой отложения на площ от 2 m2 с дебелина 20 cm, на 1 m от
външния ръб на скалата. Старо (субфосилно) изоставено находище на Bubo bubo, с натрупване
на кости от погадки. Почти всички установени в него видове са представени в рецентната
фауна на района, което дава основание находището да бъде датирано като къснохолоценско.
Изключение представлява находката от Bonasa bonasia, което показва, че отложенията от
Нисово не са съвременни. Този извод за възрастта на находището се потвърждава и от
липсата на останки от Streptopelia decaocto, както и от сравнително малобройните останки
от Rattus norvegicus. Понастоящем районът се обитава от двойка бухали, но при нашите
редовни посещения последните не са наблюдавани в близост до находището.

Резултати и обсъждане

В находището до с. Широково са установени 62 вида птици и най-малко 38 вида бозайници
– общо 100 вида (табл. 1; табл. 2). 85 от тях са представени в рецентната гръбначна фауна
на района - 21,17 % от видовия и състав. Останалите 15 вида (6 в. птици и 9 в. бозайници)
днес са изчезнали или неустановени в района или присъстват само в доместицирано
състояние. В находището до с. Нисово са установени 34 в. птици и най-малко 17 в. бозайници
– общо 51 в. (табл. 1; табл. 2). С изключение на изчезналия вид B. bonasia и доместицирания
G. g. domestica, всички останали 49 вида са представени в рецентната гръбначна фауна на
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Т а б л и ц а  1
Видов състав на бозайниците от находищата край с. Широково и с. Нисово

1 Erinaceus concolor 207 16 23 5 230 21 

2 Talpa europaea 72 15 43 12 115 27 

3 Crocidura leucodon 4 2 - - 4 2 

4 Rhinolophus ferrumequinum 4 1 - - 4 1 

5 Eptesicus serotinus 6 2 - - 6 2 

6 Nyctalus noctula 8 2 1 1 9 3 

7 Lepus capensis 9 3 3 2 12 5 

8 Sciurus vulgaris 10 3 3 1 13 4 

9 Spermophilus citellus 162 16 321 37 483 53 

10 Dryomys nitedula 1 1 2 2 3 3 

11 Glis glis 109 18 12 6 121 24 

12 Sicista subtilis 4 2 - - 4 2 

13 Nannospalax leucodon 29 7 34 8 63 15 

14 Mycromys minutus 1 1 - - 1 1 

15 Sylvaemus uralensis 3 2 - - 3 2 

16 Sylvaemus cf. sylvaticus 10 5 - - 10 5 

17 Sylvaemus cf. flavicollis 11 8 4 2 15 10 

 Sylvaemus sylvaticus/flavicollis 16 10 6 4 22 14 

18 Rattus norvegicus 1287 118 35 7 1322 125 

19 Mus sp. 6 5 - - 6 5 
20 Mesocricetus newtoni 1922 188 499 125 2421 313 

21 Cricetus cricetus 48 6 23 6 71 12 

22 Lagurus lagurus 1 1 - - 1 1 

23 Arvicola terrestris 471 36 657 115 1128 151 

24 Microtus 
arvalis/rossiaemeridionalis 

23 
14 

14 12 37 26 

25 Microtus subterraneus 2 1 - - 2 1 

26 Chionomys nivalis 2 1 - - 2 1 

27 Canis familiaris 2 1 - - 2 1 

28 Vulpes vulpes 2 1 - - 2 1 

29 (?) Ursus arctos 1 1 - - 1 1 

30 Meles meles 1 1  - - 1 1 

31 Mustela nivalis 16 3 2 2 18 5 

32 Mustela putorius/eversmanni 2 2 - - 2 2 

33 (?) Vormela peregusna - - 1 1 1 1 

 Mustela/Vormela 4 3 - - 4 3 

34 Martes foina 1 1 - - 1 1 

35 Felis catus 1 1 - - 1 1 

36 Felis (?) silvestris 1 1 - - 1 1 

37 Felis (?) lynx 1 1 - - 1 1 

38 Capra hircus 1 1 - - 1 1 

 Всичко 4461 501 1683 348 6144 849 

 

  Широково  Нисово Общо  

 
Видове 

Бр. 
находки MNI 

Бр.  
Находки 

MNI Бр. 
находки

MNI 
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      Широково          Нисово         Общо
        Видове бр. находки MNI бр. находки MNI бр. находки MNI

              1 2 3 4 5 6 7
1 Ixobrychus minutus 10 2 2 1 12 3
2 Ardea cinerea - - 6 1 6 1
3 Egretta garzetta - - 6 1 6 1
4 Anser erythropus 2 1 - - 2 1
5 Anser anser cf. domestica 1 1 - - 1 1
6 Tadorna tadorna 1 1 - - 1 1
7 Anas platyrhynchos - - 8 3 8 3

Anas cf. platyrhynchos 1 1 - - 1 1
8 Anas querquedula - - 3 1 3 1
9 Aythya nyroca - - 4 1 4 1
10 Milvus migrans 1 1 - - 1 1
11 Accipiter gentilis 3 2 - - 3 2
12 Buteo buteo - - 7 1 7 1
13 Aquila chrysaetus/heliaca 1 1 - - 1 1
14 Falco thinnunculus 7 2 3 1 10 3
15 Falco vespertinus 5 1 - - 5 1
16 Falco subbuteo 2 1 1 1 3 2
17 Falco cherrug 4 1 - - 4 1
18 Bonasa bonasia 1 1 1 1 2 2
19 Alectoris graeca/chukar 3 1 - - 3 1
20 Perdix perdix 461 22 41 5 502 27
21 Coturnix coturnix 74 8 20 3 94 11
22 Gallus gallus domestica 14 5 10 3 24 8
23 Rallus aquaticus 4 1 5 2 9 3
24 Porzana porzana 3 2 - - 3 2
25 Porzana pussila 4 1 - - 4 1
26 Crex crex 30 4 23 5 53 9
27 Gallinula chloropus 25 2 9 2 34 4
28 Fulica atra 1 1 21 3 22 4
29 Tetrax tetrax 4 1 - - 4 1
30 Pluvialis squatarola 17 1 - - 17 1
31 Gallinago media 16 1 - - 16 1
32 Scolopax rusticola 1 1 87 10 88 11
33 Numenius phaeopus/tenuirostris 1 1 - - 1 1
34 Tringa ochropus 1 1 - - 1 1
35 Larus sp. 1 1 - - 1 1
36 Columba livia 62 7 4 1 66 8
37 Columba oenas 2 1 2 1 4 2

Т а б л и ц а  2
Видов състав на птиците от находищата край с. Широково и с. Нисово



Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения от храната на бухала...   143

38 Columba palumbus 3 1 7 1 10 2
39 Streptopelia decaocto 82 5 - - 82 5
40 Streptopelia turtur 48 5 13 4 61 9
41 aff. Pteroclididae gen. 1 1 - - 1 1
42 Cuculus canorus 11 1 - - 11 1
43 Otus scops 4 3 - - 4 3
44 Bubo bubo 1 1 - - 1 1
45 Athene noctua 52 5 2 1 54 6
46 Strix aluco 15 2 8 1 23 3
47 Asio otus 17 3 - - 17 3
48 Asio flammeus 4 1 - - 4 1
49 Apus melba 4 1 - - 4 1
50 Merops apiaster 7 2 - - 7 2
51 Coracias garrulus 6 1 2 2 8 3
52 Upupa epops 1 1 2 1 3 2
53 Picus viridis 25 3 - - 25 3
54 Turdus merula 21 3 5 2 26 5
55 Turdus pilaris 8 1 - - 8 1
56 Turdus viscivorus - - 1 1 1 1
57 Lanius collurio 1 1 - - 1 1
58 Lanius minor 1 1 - - 1 1
59 Garrulus glandarius 39 5 1 1 40 6
60 Pica pica 53 5 2 1 55 6
61 Pyrrhocorax graculus 3 1 - - 3 1
62 Corvus monedula 240 13 33 6 273 19
63 Corvus frugilegus 7 2 5 1 12 3
64 Corvus corone 21 4 3 1 24 5
65 Sturnus vulgarus 3 1 2 1 5 2
66 Coccothraustes coccothraustes 1 1 - - 1 1
67 Emberiza citrinella 1 1 - - 1 1

Всичко 1473 153 350 71 1823 224

              1 2 3 4 5 6 7

района – 12,53 % от видовия и състав. В двете находища са установени общо 105 в. птици
и бозайници, 90 от които с рецентни останки – 23,27 % от състава на рецентната гръбначна
фауна на района.

(1) Mammalia. Основен компонент в храната на бухала от двете изследвани находища.
От Широково са установени 501 екз. (76,60 % от общия брой екземпляри), а от Нисово –
съответно 348 екз. (83,05 %). Установени са общо 38 таксона, 37 от които са определени до
вид и 3 до род (Табл. 1). Доминират представителите на Rodentia. В находището Широково
най-многочислен е черногръдият хомяк (188 екз.), следван от сивия плъх (118 екз.). Други видове
бозайници с относително висока численост: таралеж (16 екз.); водна полевка (36 екз.);



144   Ivan Mitev

обикновената полевка (14 екз.); горски мишки (род Sylvaemus – 25 екз.); лалугер (16 екз.). В
находището се наблюдава сравнително високо видово разнообразие на сем. Arvicolidae (5 в.) и
сем. Muridae (6 в.). В находището Нисово най-многочислени са 3 вида гризачи: черногръд хомяк
(125 екз.); водна полевка (115 екз.); лалугер (37 екз. – 20,55 %). Тук сивият плъх е слабо представен
– 7 екз. В двете находища са установени 10 вида бозайници, редки или изчезнали от района или
страната: Sicista subtilis, Sylvaemus uralensis, Mesocricetus newtoni, Cricetus cricetus, Lagurus lagurus, Microtus

subtheraneus Chionomys nivalis, (?)Ursus arctos, (?) Vormela peregusna и (?) Lynx lynx.

Установените видове бозайници спадат към следните екологични групи, въз основа на
класификацията на ПОПОВ (1994): (1). Видове с разнообразни местообитания: Nyctalus noctula

(Schreber), Eptesicus serotinus (Schreber), Meles meles (L.), Mustela nivalis L., Mustela putorius/eversman-

ni, Martes foina (Erxleben), Felis sylvestris Schreber и (?) Lynx lynx L. От тази група е особено
интересна една находка от млечен горен разкъсвач (DP4/) от Широково, най-вероятно от
млад рис, но несигурно определена поради липса на сравнителен материал от тази възрастова
група на вида (фиг. 2). До началото на 20 в. този представител на сем. Felidae все още се е
срещал в големите планински масиви – Стара планина, Средна гора, Витоша, Родопите и
Странджа. Скоро след това е изтребен напълно и от началото на 40-те години на 20 в. се
смята за изчезнал (ПОПОВ & СЕДЕФЧЕВ, 2003). (2). Горски мезофилни видове: Glis glis (L.),
Driomys nitedula (Pallas), Sciurus vulgaris L., Sylvaemus cf. flavicollis (Melchior) и (?) Ursus arctos L. Най-

вероятно от кафява мечка - много млад
екземпляр, представлява млечен канид от
Широково, определен от ст. н. с. д-р Николай
Спасов. В България този вид е бил много по-
широкоразпространен в миналото –
включително и в някои равнинни гори, но след
Освобождението (1878 г.) е изчезнал в 2/3 от
обитаваните територии (ПОПОВ &
СЕДЕФЧЕВ, 2003). Сигурно определена
находка от вида е установена в находище до
гр. Исперих. (3). Горско-ливадни, мезофилни
видове: Talpa europaea (L.), Micromys minutus (Pal-
las), Microtus subterraneus Selys-Longchams и Arvi-

cola terrestris (L.). От тази група фаунистичен
интерес представляват находките от
подземна полевка. Единични екземпляри от
този вид са установени в още 7 находища в
района на Русенски Лом и на други места в
Североизточна България, повечето рецентни
(МИТЕВ & БОЕВ, 2006). У нас подземната
полевка е многочислена в планините, а в
равнините е рядък вид, сравнително по-
разпространен в Северна България (ПОПОВ,
1994). Нашите данни показват, че видът се
среща рядко, но повсеместно по поречието
на Русенски Лом. (4). Лесостепни видове: Lep-

us capensis L., Crocidura leucodon (Hermann), Erina-

Фиг. 2. DP4/ вероятно от рис от находището
Широково (Сн. Борис Андреев)
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ceus concolor Martin, Nannospalax leucodon (Nordmann), Sylvaemus cf. sylvaticus (L.), Sylvaemus uralen-

sis (Pallas) и Microtus arvalis/rossiaemeridionalis. От тази група фаунистично знaчение имат
находките на S. uralensis от Широково. В България този вид е рядък, с петнисто
разпространение, което вероятно се дължи на недостатъчното му проученост (ПОПОВ,
1994). По всяка вероятност видът не се среща в съвременната фауна на района, тъй-като е
представен със субфосилни останки. (5). Степни, ксерофилни видове: Spermophilus citellus (L.),
Cricetus cricetus L., Mesocricetus newtoni Nehrig, Sicista subtilis (Pallas), Lagurus lagurus (Pallas) и Vormela

peregusna (Guldenstaedt). Най-представената по численост екологична група. Многобройните
останки от черногръд хомяк са показателни за високата численост на вида в миналото.
Видът е представен със значителен брой екземпляри в двете изследвани находища, а също и
в още 8 изоставени, предимно субфосилни находища на бухал по поречието на Русенски Лом
– край селата Долапите, Басарбово, Божичен, Кошов, Табачка, Широково, Писанец и
Сваленик. В сравнение със субфосилните находища, находките от този гризач са рядкост в
материали от пресни погадки от бухал, събирани от изследвания район през периода 1990-
1994. Тези чувствителни промени в дела на черногръдия хомяк в хранителния спектър на
бухала са показателни за значителното съкращаване на числеността му през последните 100
години. Обикновеният хомяк е представен с ограничен брой екземпляри в двете изследвани
находищата. Видът е установен в още 9 холоценски находища в Североизточна България,
повечето от които са разположени по поречието на Русенски Лом и по дунавското
крайбрежие в близост до гр. Русе (MITEV, 2005). Оскъдните находки от този вид – главно
в субфосилно състояние, свидетелстват за съкращаването на неговата численост, възможно
и разпространение, в района. Степната скачаща мишка също е един слабо проучен в България
вид. Находки от нея – вероятно и съвременни, са установени в още 3 холоценски находища
от Североизточна България (MITEV, 2004). В находището Широково е установен и един
обитател на сухите степи, разпространен по нашите земи през плейстоцена до ранния
холоцен – Lagurus lagurus. Освен посочените видове гризачи, към тази група принадлежи и
пъстрият пор, от който по всяка вероятност произхожда една дясна подбедрица от
находището Нисово. (6). Скалолюбиви видове: Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) и Chion-

omys nivalis (Martins). В тази категория с известна условност поставяме два вида с напълно
различна биология. Снежната полевка е обитател на сипеите и каменистите терени. В
България се среща главно по високите части на планините, далеч от изследвания район
(ПОПОВ & СЕДЕФЧЕВ, 2003). Освен в Широково, находки от снежна полевка са открити
още в Попмартиновата пещера до гр. Русе и до с. Васил Левски, Силистренско. Всички
останки от вида от тези находища са фосилизирани и показват, че той някога е присъствал
във фауната на изследвания район. (7). Синантропни видове: Rattus norvegicus (Berckenhout).
Изобилни останки от този вид са установени в по-горните слоеве на находището (0-15
cm). Те доказват къснохолоценската възраст на отлагането им. (8). Домашни видове: Canis

familiaris, Felis catus и Capra hircus.

(2) Aves. Второстепенен компонент в храната на бухала в двете изследвани находища.
От Широково са установени 151 екз. (23,08 % от общия брой екземпляри) от 62 таксона,
56 от които са определени до вид, 5 до род и 1 до семейство. От Нисово са установени 71
екз. (16,95 % от броя екземпляри) от 34 таксона, всички определени до вид (Табл. 2). В двете
находища по численост преобладават кокошевите, сред които доминира яребицата (в
Широково са установени 36 екз. кокошеви, от които 22 екз. яребици – 16,66 % от общия
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брой екз. на птиците). Добре представени са също врановите, дърдавцовите и
гълъбоподобните. По видово разнообразие на птиците находището до Широково е на
второ място сред палеорнитологичните находища на България (след Деветашката пещера
– 100 вида птици (BOEV, 1998)), и на първо място сред холоценските находища на страната
(БОЕВ, 1999). Сравнително високо видово разнообразие в това находище бележат
разредите Passeriformes (13 в.), Accipitriformes/Falconiformes (7 в.), Gruiformes (7 в.),
Charadriiformes (6 в.) и Strigiformes (6 в.). Редица видове птици – някои представени и в
двете находища, представляват принос към палеорнитологическите проучвания в България,
като първи находки за субфосилната и фосилна фауна на страната: Ixobrychus minutus, Egretta

garzeta, Milvus migrans, aff. Pteroclididae gen., Coracias garrulus, Upupa epops, Picus viridis, Lanius

minor и Emberiza citrinella. От тях I. minutus, E. garzeta, C. garrulus, U. epops и P. viridis са много-
кратно установявани като компоненти в хранителния спектър на бухала, съгласно
изследвания върху рецентни материали (СИМЕОНОВ & БОЕВ, 1988; BAUMGART, 1975;
BAUMGART et al., 1993; SIMEONOV et al., 1998). Към тази категория отнасяме още 3 вида,
установени от нас в други две субфосилни находища на бухал от Североизточна България:
Ardea purрurea L. от Топчии, Разградско; Otus scops от Мадара, Шуменско (МИТЕВ & БОЕВ,
2006); Nycticorax nycticorax от Карапелит, Добричко и Петролна база–Русе (БОЕВ, 1999).
Повечето от споменатите видове са представители на разр. Ciconiiformes и Coraciiformes,
слабо представени в разработените досега палеорнитологични материали от България –
от археологически обекти или находища с неустановени акумулиращи агенти. Тези резултати
показват, че отложенията от храната на бухала са перспективни за изследване на миналото
разпространение на някои таксони птици, слабо представени в находища с друг произход.
Находките от Falco subbuteo, Falco vespertinus, Pluvialis squatarola, Gallinago media, Scolopax rusticola,

Numenius phaeopus/tenuirostris, Tringa ochropus, Cuculus canorus, Assio flammeus и Turdus pilaris са втори
находки за България и първи за холоценската фауна на страната, а от Falco cherrug и Merops

apiaster – също втори находки за България. Сред тази група са редица дъждосвирцови, досега
известни в изкопаемо състояние за страната само от Деветашката пещера, Ловешко
(плейстоцен) (BOEV, 1998). Първи холоценски находки за страната белeжат още видовете
Bonasa bonasia, Turdus viscivorus, Lanius collurio и Coccothraustes coccothraustes. Находките от Tadorna

tadorna, Falco cherrug, Alectoris graecca, Tetrax tetrax и Pyrrhocorax graculus представляват принос
към изучаването на миналото разпространение на тези редки, застрашени от изчезване или
изчезнали от фауната на района и на България видове.

Установените видове птици спадат към следните екологични групи: (1). Водолюбиви
видове: Ardea cinerea L., Egretta garzetta (L.), Ixobrychus minutus (L.), Anser anser (L.), Anser erythropus

(L.), Tadorna tadorna (L.), A. platyrhynchos, Anas querquedula L., Aythia nyroca (Gulgenstadt), Milvus

migrans (Boddaert), Crex crex (L.), Rallus aquaticus L., Porzana porzana (L.), Porzana pussila (Pallas),
Gallinula chloropus (L.), Fulica atra L., Pluvualis squatarola (L.), Gallinago media (L.), Scolopax rusticola

L., Numenius phaeopus/tenuirostris, Tringa ochropus (L.) и Larus sp. Една от двете най-богати по
видово разнообразие групи, с най-голяма представеност на дърдавцовите и
дъждосвирцовите. Повечето видове от тази група свидетелстват за местообитания
от блатно-езерен тип с открито водно огледало и обраствания от тръстика или папур.
Такива понастоящем не се срещат в района на двете находища. Находките от ливаден
дърдавец свидетелстват и за наличието на влажни ливади, каквито се срещат на ограничени
площи около находищата. Този вид е световно застрашен от изчезване поради
унищожаването на неговите местообитания. Двата вида пъструшки (род Porzana) са нови
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за авифауната за Русенски Лом, неустановени по-рано там поради скрития им начин на
живот. От гъсковите интерес представлява намирането на малката белочела гъска и белия
ангъч. Първият е рядък зимуващ у нас вид, а вторият е рядък гнездящ вид. Към комплекса на
водолюбивите птици се отнася и един вид дневна граблива птица – черната каня. В България
е рядък гнездящ вид. (2). Полски видове: Buteo buteo (L.), Falco vespertinus (L.), Falco subbuteo L.,
Perdix perdix (L.), Coturnix coturnix (L.), Tetrax tetrax (L.), Streptopelia turtur (L.), Streptopelia decaocto

(Frivaldski), aff. Pteroclididae gen., Asio flammeus (Pontoppidan), Merops apiaster (L.), Coracias garrulus

L., Lanius collurio L., Lanius minor Gmelin, Pica pica (L.), Corvus frugilegus L., Corvus corone L., Sturnus

vulgaris L. и Emberiza citrinella L. Това е другата богата по видово разнообразие екологична
група. В нея са представени както обитателите на обширни по площ поля с житни
растения, така и обитатели на открити терени с единични храсти в близост до разредени
широколистни гори. Двата вида соколи – вечерна ветрушка и сокол орко, са рядко гнездящи
в България. Особен фаунистичен интерес представлява намирането на стрепета (фиг. 3.).
Този типично степен вид драстично съкращава ареала си в Западна Палеарктика в края на 19
и началото на 20 век (CRAMP & SIMMONS, 1980). У нас изчезва като гнездящ през 50-те
години на 20 век, а дотогава е бил широкоразпространен гнездящ и постоянен вид в Южна
България, Дунавската равнина и Добруджа (СИМЕОНОВ и др., 1990). Пустинарката е
представена със scapula, останала непълно определена поради липсата на сравнителен
материал (фиг. 4). Pteroclidiformes обитават полупустинни територии извън пределите
на Балканския полуостров. Понякога извършват непериодични скитания на големи ята,
при което Syrrhaptes paradoxus Pallas е двукратно наблюдаван в България - през 1889 и 1908 г.
(MAYER, 1889; АНОНИМ., 1908а; АНОНИМ., 1908б). Костен материал от (?)пустинарка
е намерен също до курорта Албена (cf. Pteroclididae gen. – БОЕВ, непубл. данни). (3). Горски
видове: Accipiter gentilis (L.), Bonasa bonasia (L.), Columba oenas L., Columba palumbus L., Cuculus

canorus L., Otus scops (L.), Asio otus (L.), Strix aluco L., Picus viridis L., Turdus merula L., Turdus viscivorus

L. Turdus pilaris L., Garrulus glandarius (L.) и
Coccothraustes coccothraustes (L.). Повечето от
тези видове и днес са широко разпространени
в околностите на двете находища. Гълъбът-
хралупар е намалял чувствително, поради
изсичането на старите гори, които обитава.
В недалечното минало той е бил многоброен
и широкоразпространен. Лещарката (фиг. 5) е
била широкоразпространен в България вид в
миналото – не само в планините, но и в някои
равнинни горски райони, включително и в
близост до района на настоящото изследване.
В края на 19 в. е отбелязано присъствието ú
в Лудогорието – край гр. Завет и с. Свещари,
Разградски окръг (КОВАЧЕВ, 1894), също така
покрай гр. Бяла и р. Янтра, Русенски окръг
(RADAKOFF, 1879; БОЕВ, 1985). Находките
от лещарка в двете находища потвърждават
данните за миналото ú разпространение в
изследвания район. В находището Нисово са

Фиг. 3. Tibiotharsus dex. от стрепет (Tetrax

tetrax) от находището Широково (Сн. Борис
Андреев)
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установени многочислени останки от горски бекас (10 екз.), което е рядкост за хранителния
спектър на бухала в България. (4).Скалолюбиви
видове: Aquila chrysaetos/heliaca (най-вероятно A.

chrysaetos (L.)), Falco thinnunculus L., Falco cherrug

Gray, Alectoris graeca Meisner, Columba livia Gmelin,
Bubo bubo, Athene noctua (Scop.), Apus melba (L.),
Upupa epops L., Corvus monedula L. и Pyrrhocorax

graculus (L.). Добре представена екологична
група, включваща и видове, изчезнали от
съвременната фауна на района. Повечето нейни
представители обитават отвесни скални
венци с кухини, каквито изобилствуват в
околностите на двете находища. За разлика
от тях, само планинският кеклик е обитател
на откритите каменисти терени и сипеи,
каквито също се срещат на значителни площи
около находището Широково. Днес този вид
не се среща в изследвания район. Находката от
него е доказателство за миналото му
разпространение в тази част на Дунавската
равнина, отдалечена от типичните
местообитания на вида в Балкана и
Предбалкана. Друг един планински вид –
хайдушката гарга, е също неизвестен за
съвременната авифауна на Русенски Лом и
Североизточна България. Единични екземпляри

Фиг. 4. Scapula sin. от (?) пустинарка (aff. Pteroclididae gen.) от находището Широково (Сн. Борис
Андреев)

Фиг. 5. Coracoid dex. (pars sternalis) от лещарка
(Bonasa bonasia) от находището Широково
(Сн. Борис Андреев)
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от него са намерени в някои холоценски находища от Северна България: край с. Никюп,
Великотърновско (БОЕВ, 1991), с. Мадара, Шуменско и с.Топчии, Разградско (МИТЕВ &
БОЕВ, 2006). Тези находки свидетелстват, че в миналото хайдушката гарга е била по-
многочислен вид и ареалът ú (на зимуване, а може би и на гнездене) е обхващал не само
планинските райони, но и скалисти местообитания в Дунавската равнина. Два вида дневни
грабливи птици, представени в находището – вероятно A. chrysaetos и F. cherrug, до близкото
минало са били гнездещи по поречието на Русенски Лом. Сега са редки гнездещи видове в
България. (5). Домашни птици: Gallus gallus domesticus, вероятно Anser anser domestica и Columba

livia domestica.
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Subfossil finds of birds and mammals in accumulations of the food of Eagle Owl (Bubo

bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes) from the valley of Rusenski Lom river

Ivan MITEV

(S u m m a r y)

Two subfossil sites of the Eagle Owl, near the village of Shirokovo (5934 determined finds) and
Nisovo (2033 determined finds) in the Rousse region, have been examined. A total of 105 species of
birds and mammals at least have been recorded, 90 of them represented in the local vertebrate fauna
(23,02 % of its species composition). Sixty-seven species of birds of 15 orders and 38 (at least) species
of mammals of 6 orders have been represented. According to the species composition of birds (62
species), the site of Shirokovo is the second for Bulgaria (after the Devetashka cave – 100 species) and
first among the Holocene paleornithological localities of the country. High habitat diversity (aquatic,
wood, field, rock and synantropic) could be suggested from the ecological complexes of the established
taxa. Some elements of the domestic fauna have been recorded also. High presence of wetland and
marshland birds suggests larger former distribution of aquatic habitats. The site of the Shirokovo is
uncertain at age – Early Holocene (10 000 – 7000 B. P.) and Late Holocene. The site of Nisovo is Late
Holocene at age. The finds of I. minutus, E. garzeta, M. migrans, aff. Pteroclididae gen., C. garrulus, U.

epops, P. viridis, L. minor and E. citrinella represent the first records for the fossil/subfossil fauna of
Bulgaria, and the finds of F. subbuteo, F. cherrug, P. squatarola, G. media, S. rusticola, N. phaeopus/

tenuirostris, C. canorus, T. ochropus, A. flammeus, M. apiaster and T. pilaris - second records. The records
of T. tadorna, F. cherrug, A. graeca, B. bonasia, T. tetrax and P. graculus are important for the knowledge
of the former distribution of these dissapeared, threathened or rare species in the country. Ten species
of mammals in both sites are rare or disapeared from the country: S. subtilis, S. uralensis, M. newtoni,

C. cricetus, L. lagurus, M. subtheraneus, Ch. nivalis, (?)U. arctos, (?) V. peregusna and (?) L. lynx.
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