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Abstract. The distribution of native copper and copper minerals within the water-catchment basins of Struma
and Mesta rivers in SW Bulgaria is analyzed on the basis of stream-sediment pan-concentrated data. The obtained
composite stream-sediment halos of copper minerals and the correlations among them as well as the stream-sediment
halos of lead minerals, native lead, and pyromorphite are explained with weathering of polymetalic deposits, action of
forest fires, and ancient metallurgical activity. The findings of native copper and copper minerals as well as of native
lead and pyromorphite in stream-sediment pan-concentrated samples are near-by settlements of ancient metallurgists.
Prospects of prospecting for new discoveries of chalcolithic settlements are drawn in the vicinities of Yakoruda
along the Cherna Mesta river valley; Boboshevo; Osogovo ore region – Zeleni dol; Gurbino; Trun ore region; Dren Radomir district; the Strumeshnitsa river valley, and Teshevo.
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Важен елемент в културно-историческото наследство на България е историята на минното
дело и металургията. Извършените изследвания
от Г. К. Георгиев (1987) с препратка към 154 заглавия на трудове с информация за рудодобив и
металургия по времето на траките и преди тях, показват неудовлетворително състояние на знания
та ни за древния и античен рудодобив по нашите
земи. Халколитната епоха в България е белязана
с първите метални оръдия на труда (Чохаджиев,
2007), първите находки на обработени (фацетирани) минерални зърна и технологии за обработка
на метали. Създава се впечатление, че територията на днешна България е огнище (център, начало)
на металургичните технологии на човечеството
(Чорных, 1978). Извършените изследвания показват (Ковачев, 1994), че в нашата страна има изобилие от самородна мед и медни минерали, злато,
живак и живачни минерали, самородно олово и
оловни минерали, както и калаена руда (каситерит) в пясъците на реките. Рудите са природни
дадености, които при съчетаване с горски пожари
пораждат спонтанно метали. Хората от тази далечна епоха са наблюдавали тези процеси и са ги
възпроизвели в технологии за металургия и обра-

ботка на метални предмети – украшения, оръдия
на труда, оръжия и ритуални предмети – регалии
на власт и утвар за религиозни дейности (обреди,
мистерии).
В Енеолита е извършено проникване по долините на реките Струма и Места и последователно завладяване на територии от ловци, земеделци и скотовъдци. Районът е с изобилие от находища, проявления и индикации на полезни изкопаеми, които се
разкриват на повърхността, разрушават се, и минералите им попадат в реките. Самородните метали
– злато, мед, олово, живак се виждат с просто око
и голямото относително тегло, ковкостта, цвета и
блясъка привличат вниманието. След оценка на
тяхната полезност, металите стават желани и търсени, а по-късно – добивани. Като се има предвид,
че рудодобивът и металургията са трудоемки и отнемащи много време дейности, може да се предполага, че селищата обитавани от древни металурзи
са в близост до известни находища, проявления и
индикации на полиметални руди и на находки на
самородна мед и медни минерали, както и самородно олово и пироморфит в шлихоминераложките проби (Витов, 2009), от което следва, че очертаните ореоли на разсейване са перспективни площи
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Фиг. 1. Ореоли на разсейване на самородна мед и медни минерали (А); самородно олово (В); пироморфит (С) и селища в долините на
Струма през Ранния Халколит (Чохаджиев, 2007) (D)

за търсене на праисторически селища и артефакти.
Най-перспективни в това отношение са: околностите на Якоруда по долината на Черна Места;
Бобошево; Осоговски руден район – Зелени дол,
Сребърно коло, Гюешево; Гърбино; Трънски руден
район; Дрен – Радомирско; долината на Струмица
и Тешево (фиг. 1).
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