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Abstract. This is the first discovery of eurypterids in Bulgaria and SE Europe. Finds of these rare arthropods have 
been previously reported from peri-Gondwanan localities in Germany, Czech Republic and Spain. Our four findings 
are from the Lower Devonian (Lochkovian) dark shales in Western Bulgaria. One fragment shows a typical scale-like 
ornament found mainly on the tergites of pterygotid eurypterid genera, and three fragments of chelicera belong to 
Acutiramus bohemicus and/or Pterygotus barrandei.
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Евриптеридите (Eurypteroidea) са били водни чле-
нестоноги – ракоскорпиони и мечоопашати, обита-
ващи морски, бракични или сладководни басейни. 
Техни представители са най-големите членестоно-
ги в геоложката история на Земята, достигали дъл-
жина до 2,5 m (Braddy et al., 2008). Появили са се в 
началото на Късния Ордовик и са изчезнали в края 
на Перма, достигайки своето най-голямо разно-
образие между средата на Силура и Ранния Девон 
(Tetlie, 2007).

През 2007 г., съвместно с Илияна Бончева и 
Искра Лакова (ГИ при БАН), е опробвана за грап-
толити, конодонти и палиноморфи една силур-де-
вонска последователност, североизточно от с. Ста-
ньовци, Пернишко (фиг. 1). При изследване с би-
нокулярна лупа на образец с граптолити от вида 
Monograptus uniformis е забелязана закономерна 
подредба от сърповидни образувания (фиг. 2a). 
Такава орнаментация е характерна за сегменти-
те на птериготоидните евриптериди (pterygotoid 
eurypterids). Като възможен кандидат е посо-
чен някой представител на родовете Pterygotus, 
Acutiramus или Jaekelopterus (Tetlie: in Sachanski 
et al., 2008), но без запазена щипка (chelicerae) е 
невъзможна по-точна идентификация.

През 2008 г., при съвместно изследване със 
Стоян Танациев (МГУ „Св. Иван Рилски“) на си-
лур-девонски тъмносиви до черни аргилити и алев-
ролити (Оградищенска свита), разкриващи се в ка-
риерата при с. Владо Тричков, е намерен (ex situ) 
недобре запазен фрагмент от щипка на ракоскор-
пион (Sachanski: in Angelov et al., 2010). Същата 
година при самостоятелно проучване на разреза 
при с. Станьовци се попадна (in situ) на още два та-
кива фрагмента (фиг. 2b, c), отново в граптолитна 
зона uniformis – долната част на Лохковския етаж 
(Долен Девон). Във фациално отношение тези ев-

риптеридни находки са от дълбокоморски седи-
менти, а от палеогеографска гледна точка принад-
лежат към периферията на Северна Гондвана.

Представителите на Jaekelopterus не са с гонд-
ванска принадлежност. Те са обитавали пресно-
водни и бракични (естуарни или делтови) басей-
ни, а не дълбокоморски. Установени са в долната 
част на Уенлокската серия на Силурската система, 
Пражкия и Емския етаж на Долнодевонската се-
рия, но не и в Лохковския етаж (Tetlie, 2007).

Фиг. 1. Местоположение на изследвания разрез с литостратиграф-
ска колонка
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Представителите на Acutiramus и Pterygotus 
са установени в Лаврусия (Laurussia), Рейнско-
Херцинския терен (Rheno-Hercynian Terrane) и се-
верната периферия на Гондвана, като са обитавали 
както пресноводни, така и дълбокоморски басей-
ни (Tetlie, 2007). В европейската част на Северна 
Гондвана ракоскорпиони с Лохковска възраст 
са установени в Германия (Jaeger, 1959), Чехия 
(Chlupáč, 1994) и Испания (Chlupáč et al., 1997) – 
всички в типично морски седименти. Acutiramus 
perneri е намерен в Чехия и Испания, а Pterygotus 
cf. barrandei – в Испания.

Фрагментите от щипки, намерени в България, 
са подобни на тези на Acutiramus bohemicus и 
Pterygotus barrandei. Основната разлика меж-
ду тях е в последния зъб на щипката, който при 
Acutiramus е насочен под остър ъгъл спрямо дис-
талния ѝ край, а при Pterygotus е извит напред 
(фиг. 3). Тъй като дисталният край не е запазен, 
не може категорично да се каже към кой от двата 
вида принадлежат намерените у нас фрагменти, 
но съдейки по запазените главни зъби (фиг. 2b, c), 
които нямат характерните за Acutiramus перифер-
ни назъбвания, вероятно става дума за Pterygotus 
barrandei.
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Фиг. 2. Ракоскорпиони и граптолити от изследвания разрез: a – сегмент от птериготоид, показващ характерна орнаментация; b – фраг-
мент от щипка на ракоскорпион с главен зъб; c – фрагмент от двете части на щипка от ракоскорпион; d – Monograptus uniformis Pribyl; 
e – Monograptus hercynicus Perner

Фиг. 3. Характерни за представителите на Acutiramus и Pterygotus 
щипки (chelicera): a – Acutiramus perneri Chlupáč, модифицирана 
по Chlupáč (1994); b – Pterygotus barrandei Semer, модифицирана 
по Seemann (1906)


