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Националният природонаучен музей при Българ
ската академия на науките (НПМ–БАН) има над
сто и двадесетгодишна история. Той е най-старият
музей в България и най-богатият природонаучен
музей на Балканския полуостров. Експозицията на
музея се обогатява постоянно с образци от растения и животни, минерали, скали и фосили с висока
научна и музейна стойност.
През 2010 г. екип от Националния природонаучен музей, Геологическия институт при БАН и СУ
„Св. Климент Охридски“ започна теренни седиментоложки и биостратиграфски проучвания върху скалните последователности и амонитните асоциации в Батския и Каловския етаж на средноюрската серия в Западна Стара планина. В района на
Понор планина и долината Висок (Софийско), между Искърския пролом и държавната граница бяха
прокарани нови разрези в Етрополската, Бовската
и в основата на Яворецката свита. От стратотиповия разрез на Бовската свита при с. Бов и досега
неизследвани детайлно разкрития на средноюрската серия в Зимевишкото плато при селата Брезе
и Бракьовци, и между селата Гинци и Комщица
бяха събрани добре запазени байоски, батски и каловски амонити. През 2011 г. районът на проучване
беше разширен на запад и северозапад на територия
та на Република Сърбия (Димитровградско), и в района на с. Белотинци (Монтанско). Колекцията от
амонити се обогати с нови и великолепно запазени
образци. Към нея приобщихме необработени и неидентифицирани материали, събирани през 70-те
години на миналия век от д-р Владимир Шопов
(1935–1997), от Полатенската свита и Десивичкия

оолитен репер във Видинско и Монтанско. Посте
пенно се оформи идеята най-представителните и
добре запазени амонити да бъдат експонирани в
зала „Палеонтология“ на НПМ–БАН, като всички образци се организират в научна геоколекция
и се предоставят за трайно съхранение в музея.
Ръководствата на музея и Геологическия институт
подкрепиха тази идея. С финансовата помощ на
Фондация „Асен Николов“, в постоянната експозиция на зала „Палеонтология“ наскоро беше завършена и вече е достъпна за посетителите на музея изложбата „Амонити от Батския и Каловския
етаж (Средна Юра) в Западна България“ (фиг. 1а).
Експозицията включва 30 вида от 15 рода батски и
каловски амонити, принадлежащи към семействата
Phylloceratidae, Lytoceratidae, Oppeliidae, Tulitidae,
Sphaeroceratidae, Morphoceratidae и Perisphinctidae
(фиг. 1б–ж). Изложените екземпляри се отличават
с разнообразна морфология и начин на запазеност,
илюстрирана с полирани образци от различни типове скали (фиг. 1з–й). Те произхождат от различни нива в Батския и Каловския етаж и отразяват
промените в състава на амонитните последователности с времето. Изложбата е онагледена с графични приложения и теренни снимки от изследваните разрези, придружени от кратки описателни
текстове.
Експозицията е посветена на 80-годишнината
от рождението на талантливия български палеонтолог Юли Стефанов (1932–1966) – основоположник на съвременните изследвания на батските амонити в България, чиято блестяща публикационна
дейност е прекъсната от нелепата му смърт.
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Фиг. 1. Постоянна експозиция „Амонити от Батския и Каловския етаж (Средна Юра) в Западна България“ в зала „Палеонтология“ на
Националният природонаучен музей на БАН
а – витринен шкаф с образците от експозицията; б – Lobosphinctes (Lobosphinctes) subprocerus (Buckman) [M], възрастен екземпляр с
частично запазена телесна камера, нах. СЗ от с. Гинци (Софийско), Бовска свита, Долен Батски подетаж (х 0,8); в – Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim), изцяло септиран млад екземпляр, нах. по шосето Белоградчик – гара Орешец (Видинско), Полатенска свита, Долен
Батски подетаж (х 1,0); г – Lobosphinctes (Planisphinctes) phaulomorphus (Buckman) [m], изцяло септиран, вероятно възрастен екземпляр,
нах. при с. Бов (Софийско), Бовска свита, Долен Батски подетаж (х 0,8); д – Flabellisphinctes (Flabellia) tuberosus Mangold, изцяло септиран екземпляр с характерна орнаментация от сложно устроени снопчета, нах. при с. Белотинци, р. Нечинска бара (Монтанско), Веренишки
член на Бовската свита, Среден Каловски подетаж (х 0,8); е – Oecotraustes (Paroecotraustes) prevalensis Stephanov [m], непълен фрагмокон
с характерно сърповидно наребряване, нах. при с. Превала (Монтанско), Десивички ооиден репер, Среден Батски подетаж; ж – Oxycerites
fallax (Guéranger), изцяло септиран оксикон с умерено изразено биконкавно наребряване, нах. по шосето Белоградчик – гара Орешец
(Видинско), Полатенска свита, Долен Батски подетаж (х 1,0); з – Procerites (Siemiradzkia) repljanensis Stephanov [m], пререз от фосфатизиран фрагмокон, частично запълнен с вторичен калцит и непълна телесна камера, нах. при с. Превала (Монтанско), Десивички ооиден
репер, Среден Батски подетаж (х 0,8); и – Lobosphinctes (Lobosphinctes) tmetolobus (Buckman) [M], пререз от изцяло септиран екземпляр
запазен в ооидни варовици, нах. по шосето Белоградчик – гара Орешец (Видинско), Полатенска свита, Долен Батски подетаж (х 0,7);
й – Macrocephalites versus (Buckman), пререз от непълен фрагмокон запазен в глауконитизиран микритен варовик, с прорасли пиритови
агрегати по септите, нах. СЗ от с. Бракьовци (Софийско), от основата на Яворецката свита, Долен Каловски подетаж (х 0,7)
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