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“За частично изкопания ске-
лет първо се предполагало, 
да се окаже голям кон. Но 

един поглед над гръбначните прешле-
ни, долната челюст и метакарпалните 
кости веднага разкри, че това всъщ-
ност е камила”, каза д-р Галик, който 
е главен автор на работата, публикува-
на в изданието PLoS ONE. 

И преди са били намирани камилски 
кости в Европа, датиращи от римски 

времена. С отделни кости и непълни 
скелети са известни Мауербах, близо 
до Виенна, също така Сърбия и Бел-
гия. Но пълен камилски скелет е уни-
кален за цетрална Европа. 

Д-р Галик и неговите австрийски ко-
леги извършили продължителни и из-
черпателни анатомични и морфоме-
трични анализи, чрез които доказали, 
че Тулнската камила е мъжка и е хи-
брид – майката е едногърба камила, а 

ИСТОРИЯ
Археолози намират османска воeнна 
камила в Австрия
Група археолози, водена от д-р Алфред Галик от Виенския Университет 
по Ветеринарна Медицина, откри цял скелет на камила, по време на 
разкопки в Тулн на Дунав, Австрия. Животното датира от времето на 
войната между Австрия и Османската империя
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бащата – двугърба. “Такива смесици са 
необикновенни за това време. Хибри-
дите са били по-лесни за управление, 
по-издържливи и по-големи от роди-
телите си. Тези животни за специално 
пригодени за военна употреба”, каза 
Д-р Галик. 

“Двата вида могат да имат потомство, 
което е по-голямо, по-мощно и по-по-
лезно. Кръстосването най-вероятно 
се е случило за пръв път в Асирия, в 
началото на първото хилядолетие 
преди Христа и тази техника продъл-
жила през древността до днешни дни. 
Методът бил подобрен от Арабите, 
когато отишли в Иран и Централна 
Азия”,написаха учените в публикува-
ната работа.

“Очевидно, такива хибриди са били 
изключително важни за Османската 
войска, главно за транспорт, но също 
така и за езда. Първата поява на ка-
милите като военно животно, което 
се яздило от войници с лък, датира от 
инвацията на Ксеркс в Гърция, 481 го-
дина преди Христа.”
“Днес, съораженията за хибридизация 
подобриха добива на мляко и вълна от 
хибридните камили Тулу или Нар, от 
Средно и Централно-aзиатските дър-
жави. Като цяло, се наблюдават два 

метода за създаване на хибриди. Това 
са Курт-нар (двугърба женска с едно-
гърба мъжка) и Кез-нар (едногърба 
женска с двугърба мъжка), последва-
ни от F1 обратно кръстосване с двугър-
ба камила за повече мляко или едно-
гърба за повече вълна и издържливост 
на студено.”
Османската армия използвала коне, 
както и камили, за транспорт и за яз-
дене в битки. 
В случи на недостиг на храна, войни-
ците също така изяждали плътта на 
животните. Въпреки това, скелетът от 
Тулн на Дунав бил цял. 
“Това значи, че животното не било 
убито и след това разфасовано. Може 
да била получена в замяна за нещо”, 
обяснява Д-р Галик. 
“Освен животински кости, археолози-
те открили керамични чинии и други 
предмети.” 
“ Монета от времето на Луй XIV пома-
га за датирането на откритията – меж-
ду 1643 и 1715.”
“Средновековна лекарствена бутилка, 
съдържаща Тхериацум, средновековен 
лек от аптеката ‘Apotheke zur Goldenen 
Krone’ във Виена, беше намерена на 
обекта. Аптеката съществувала между 
1628 и 1665. Това помогна за датира-
нето на обекта с по-голяма точност.”
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