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Пещерата Козарника, един от най-значителните
археологически обекти от ранната праистория на
Балканите и Европа с хронологически обхват от
1,6/1,4 млн. г. до 11,5 хил. г. пр. н. в. (Sirakov et
al., 2007, 2010; Guadelli et al., под печат), се проучва по дългосрочен българо-френски проект „Найдревни изяви на човешко присъствие и култура на
Балканите“ (НАИМ-БАН, Унив. Бордо, CNRS).
В пластове от късния палеолит с ранните до
късните фази на култура в пещерата Козарника
(42/39 000–19 000 г. пр. н. вр.) бяха открити следи от изработка на украшения: мъниста за колиета, гривни, брошки за апликации към облеклото.
Основният материал за тях са черупки от дребни,
предимно фосилни морски, понякога сладководни
охлюви, по-рядко миди и денталиуми. използвани
са по-рядко и разновидности на декоративни скали
като серпентинити (Сираков и др., 2014).
Изключително значение на това откритие придават следните факти и възможности:
• това са едни от най-ранните украшения
от Балканите и ЮИ Европа, свързани с появата
на анатомически модерния човек (Homo sapiens
sapiens);
• в светлината на етнографски данни такива
украшения са били лични и освен декоративно
и естетично значение са имали безспорна роля в
персоналната идентификация и социалния ста-

тус; същевременно са били важни и за подчертаване на нарастващото значение на груповата
принадлежност;
• напоследък изследвания върху обекти в За
падна Европа (Vanhaeren, d’Errico, 2006) установяват, че има значителни различия между регионалните къснопалеолитни групи в подбора на суровини (видове молюски, кост, зъби и минерали), както
и в типологията и комбинациите на тези украшения, въпреки еднаквия достъп на групите до едни
и същи или подобни ресурси. Това дава основания
да се предполага по аналогия с етнографски данни,
че тези различия в археологическите ансамбли могат да отразяват възникването на етнолингвистично разнообразие;
• склонни сме да приемем, че откритата в пещерата Козарника манифактура не само подкрепя
такава интерпретация, но я разширява към ЮИ
Европа, а с подобни още по-ранни и многобройни
украшения от Южна Анатолия (пещерата Üçagızlı,
41 000–29 000 г. пр. н. вр. – Stiner et al., 2013)
включва и Близкия Изток. На такова ранно предизвестие за етнолингвистично обособяване отговарят и данни от генетични изследвания, показващи
значително наследство от палеолитни популации
в генома на европейците. Това предполага и ново
развитие на проблема за началото на индоевропейската общност в Западна Евразия.
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Значителна част от работния материал е зле запазен. Много от фосилите са излужени, начупени
и представляват само част от черупката, по която
може да се определи единствено принадлежност
на съответния екземпляр към клас Gastropoda,
Bivalvia или Scaphopoda. Някои от тях са само ядки
от вътрешността им. От всичките 157 екземпляра
25 не са определени дори до род, а 32 – само до род.
Представителите на клас Gastropoda доминират в
конкретната ценоза със 137 екземпляра (87,26%),
бивалвиите са 15, а скафоподите – 4. Намерен е и
един много малък амонит (млада форма?).
Повечето от представителите на молюсковата фосилна фауна са широко разпространени в
горната част на Долносарматския (Волински),
някои и от долната част на Средносарматския
(Бесарабски) подетаж на Паратетиса. Тя най-вероятно произхожда от Димовската свита, която
има множество естествени разкрития в региона.
Представители на клас Scaphopoda (род Den
talium) засега не са известни от Сарматския етаж
в България. Те обаче са добре познати от баденските отложения, чиито разкрития не са рядкост
в СЗ България. Понто-Каспийският Lithoglyphus
naticoides (Pheiffer) е възникнал вероятно през
Късния Миоцен в Каспийския регион и бавно
измества ареала си на запад. Известен е и от плиоцен-кватернерните отложения в Европа. Днес е
разпространен в реките от Черноморския басейн
и по поречието на р. Дунав докъм Централна
Германия. Твърде необичайно е присъствието на
род Cyclope. Видът C. donovani (Risso) е известен
от Късния Плейстоцен до днес в Черноморската
и Средиземноморската област. От стратиграфското разпространение на установената фауна
е видно, че молюсковата серия от археологическите разкопки в пещерата Козарника не е
едновъзрастова.
Повечето от установените сарматски молюскови таксони са еврихалинни. Род Caliostoma живее
при соленост на водната среда от нормална до
21‰, докато род Theodoxus обитава от прясна до
вода със соленост 25‰. Може да се предположи, че
по времето на съществуването си сарматските видове най-вероятно са обитавали води със соленост
21–25‰. В нашата асоциация присъстват и таксони, живеещи в пресни води – Valvata, Lithoglyphus,
Melanopsis. Ясно е, че и по отношение на соленост-
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та на средата на обитаване, молюсковият ансамбъл
от археологичните разкопки в пещера Козарника
не е хомогенен.
Може да се обобщи, че както по отношение на
средата на обитаване, в частност солеността на
водата, така и по отношение на стратиграфското разпространение на таксоните, молюсковата
асоциация от пещерата Козарника няма хомогенност, която би показала единство на произхода.
Практически тази асоциация има белезите на механичен сбор от елементите си. Само младият амонит може и най-вероятно произхожда от юрските
скали, в които се намира пещерата.
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