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По трасето на изграждащата се автомагистра-
ла „Струма“ през настоящата 2014 г. се из-
вършиха спасителни археологически проуч-
вания. Разкопките се проведоха под ръковод-
ството на археолозите Иван Вайсов и Володя 
Попов. Открито е култово място от времето на 
Раннобронзовата епоха (РБЕ) (5,8–5,2 Ка ВР). 
Обектът се намира северно от с. Мурсалево, в 
лявата част на долината на р. Струма, в челото 
на първата надзаливна тераса Т1 (фиг. 1). с над-
морска височина 372–374 m. Главната цел на на-
стоящото изследване е да се установи корелация 

между археoлогическото стратиграфско ниво и 
вместващия геоложки пласт. 

Археологическият обект попада в пределите на 
Благоевградския грабен, оформен по Струмска-
та разломна зона през неотектонския етап. Той е 
запълнен от глинесто-песъчливите седименти на 
Джерманската свита (dzN1) и пясъчниково-конгло-
мератните на Бараковската свита (bN2) (Недялков 
и др., 1990; Маринова, Загорчев, 1993; Zagorchev, 
2007). Седиментите на Бараковската свита изграж-
дат ерозионния цокъл на плейстоценските тераси 
на р. Струма (фиг. 1).

Фиг. 1. Геоморфоложка карта на района (а) и аероснимка на археоложкия обект (b)
Геоморфоложка карта: Т9190–230m – плиоценско денудационно ниво; Т8130m – ранноплейстоценско терасно ниво; Т785–104m, Т665m, Т542–45m, 
Т2–4?? – средноплейстоценски тераси (терасите Т2–4?? са покрити и завоалирани от наносни конуси); Т110–12m – късноплейстоценска тера-
са; Т02–3m – холоценска заливна тераса. В индекса е показана относителната височина на терасата спрямо средното ниво на р. Срума.
Аероснимка: I–I – геоложки профил; Рс1 – сондаж
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Долината на р. Струма е моделирана през 
Кватернера. В района на археологическия обект 
са оформени една заливна и 8 надзаливни тера-
си (фиг. 1). Възрастта им е ранноплейстоценска 
– Т8130 m, средноплейстоценска – Т785–104 m, Т665 m, 
Т542–45 m, Т2–4??, късноплейстоценска – Т110–12 m и 
холоценска – Т02–3 m. Археологическият обект се 
намира върху късноплейстоценската първа надза-
ливна тераса Т110–12 m. Цокълът на терасата е обра-
зуван от врязването на Палеострума през студения 
стадиал Рис2 (R2, MIS6), а алувиалната акумулация 
на реката продължава до края на топлия интергла-
циал Рис–Вюрм (R–W, MIS5). Това съответствува 
на времевия интервал 127–71 Ка ВР. Алувият е 
изграден от чакъл с валуни, с пълнеж от пясък и 
песъчлива глина. След отдръпването на реката е 
последвал хиатус от ~60 хил. г., който е маркиран 
в разреза от ерозионна повърхност. Върху алувия 
е развита холоценска алувиално-ливадна почва с 
дебелина от 0,90 до 1,60 m.

В началото на Холоцена ледниковият климат от-
шумява и затоплянето се проявява под формата на 
климатични флуктуации. За Холоцена са характер-
ни следните палеоклиматични единици: Пребореал 
РВ (10,2–9,0 Ка ВР), Бореал В (9,0–8,0 Ка ВР), 
Атлантик A (8,0–5,0 Ка ВР), Суббореал SB (5,0– 
3,0 Ка ВР), Субатлантик SA (3,0 Ка ВР до днес). Те 
оказват влияние при формирането на алувиално-
ливадната холоценска почва (фиг. 2). Тя е покрита 
от делувий, образуван през Суббореала. В горната 
част на делувия е развито слабо опочвяване, съот-
ветствуващо на Субатлантика. Под делувия следва 

алувиално-ливадна почва (Гълъбов, 1982) с обо-
собени хумусен и илувиален хоризонт, формира-
ни през Атлантика. В долната част на почвата, в 
резултат на излужване и проникване в дълбочина 
на разтворени карбонати, е образуван карбонатен 
хоризонт, набогатен с конкреции (фиг. 2).

В горната част на хумусния хоризонт са вмес-
тени артефактите от археологическата култура. 
При проведените проучвания са разкрити 39 вко-
пани структури, които се намират в периферията 
на селище. Става дума за култово място от РБЕ с 
локално значение, където са депонирани кости, ке-
рамика и други предмети, използвани за обредни 
ритуали. Датировката на археологическия обект 
(5,8–5,2 Ка ВР) и вместването му в горната част 
на хумусния хоризонт на алувиално-ливадната 
почва е съвместима с геоложките данни – Късен 
Атлантик.

Литература
Маринова, Р., И. Загорчев. 1993. Обяснителна записка към 

Геоложка карта на България в М 1:100 000. Картен 
лист Благоевград. С., КГМР и Геология и геофизика, 
68 с.

Zagorchev, I. 2007. Late Cenozoic development of the Strouma 
and Mesta fluviolacustrine systems, SW Bulgaria and 
northern Greece. – Quaternary Sci. Rev., 26, 2783–2800.

Недялков, П., Е. Коюмджиева, Н. Черемисин. 1990. 
Фациални и палеогеографски особености на неоген-
ските седименти от Благоевградския грабен. – Сп. Бълг. 
геол. д-во, 51, 1, 1–9.

Гълъбов, Ж. (отг. ред.). 1982. География на България. 
Физическа география. С., Изд. БАН, 513 с.

Фиг. 2. Геоложки профил I–I през археоложкия обект с посока изток–запад
1 – делувиий от бежова глина с ръбести скални късчета; 2, 3 и 4 – алувиално-ливадна почва: 2 – хумусно-акумулативен хоризонт, кафя-
во-черна глина с призматична цепителност; 3 – илувиален хоризонт, бежова песъчлива глина; 4 – карбонатен хоризонт; 5 – песъчлива 
алувиална глина; 6 – алувиален чакъл с валуни и пясък; 7 – цокъл на терасата – жълтеникав пясък и пясъчник с прослойки от конгломерат 
и брекчоконгломерат (bN2 – Бараковска свита); 8 – ерозионна повърхност; 9 – строително ниво и култови обредни ями от РБЕ


