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Abstract. Different in colour jasper artifacts from archaeological cites and accidentally finds from the Eastern
Rhodopes (Bulgaria) are studied. Their mineralogical content and impurities are determined by X-ray analysis as follows: quartz (microquartz and chalcedony), opal-T, celadonite, goethite and hematite (single case: clinoptilolite-Na).
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Земите на Балканите и в частност съвременните
български територии в праисторически времена
са били място за добив, обработка и обмен на редица минерални или скални суровини и свързани
с тях изделия (Kostov, 2007a). Сред тях особено
внимание заслужава разнообразието от едноцветни и разноцветни ясписови артефакти. На територията на страната ясписи са известни главно в
Средногорието и Източните Родопи (Atanasov,
Yordanov, 1986). Ясписът е предимно кварцсъдържащ минерален агрегат с разнообразен генезис
(Kostov, 2010). В Родопите през последните години се установиха редица коренни и нови разсипни

проявления на тази декоративна суровина (Kos
tov et al., 2016). Освен известните находки от археологически разкопки при халколитните селища
Седларе (Raduncheva, 1997) и Върхари (Georgiev
еt al., 2012; Boyadzhiev, Boyadzhiev, 2015), ясписови артефакти бяха намерени и при теренни обхождания в различни райони на Източните Родопи
около селата Орлово, Лисиците, Пчеларе, Чуково,
Девинци, Нановица, Неофит Бозвелиево и Горна
кула (фиг. 1–2). Регионът е бил и е източник също
така на разновидността хелиотроп, позната в античната епоха като „тракийски камък“ (Kostov,
2007b).
За определяне на минералния състав на разноцветния еднотонен (зелен, жълт и червен) яспис
беше извършен рентгенофазов анализ на 5 прахови
проби (0,05 g) на апарат Bruker D2 Phaser с компютърна база данни Diffrac.eva V4.0 (Crystallography

Фиг. 1. Разноцветни ясписови артефакти от халколитното селище
Върхари (размери до 4×3 cm)

Фиг. 2. Зелени артефакти от яспис (включително хелиотроп) от
района на с. Нановица
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Таблица 1. Диагностика на доминиращ микрозърнест кварц (Q) или халцедон (Ch) в дадена проба яспис с определен цвят,
както и данни за видa опал (О-T – опал-тридимит) и други минерални фази (Cel – селадонит; Cli – клиноптилолит-Na;
Goe – гьотит; Hm – хематит)
Проба; цвят

I110

I102

I111

I110/I102

I102/I111

Минерали

с. Върхари; aVuY жълт

100

24,2

18,2

4,13

1,33

Q; O-T, Goe

с. Върхари; aVuG зелен

100

13,2

40,6

7,57

0,32

O-T, ±Q, Cel, Cli

с. Върхари; aVuR червен

73,4

100

29,2

0,73

3,42

Ch; Hm, ±Goe

с. Чуково; aChR червен

80,1

100

34,0

0,80

2,94

Ch; Hm

с. Нановица; aNaG зелен

67,1

100

27,7

0,67

3,61

Ch; Cel

Open Database REV89244/2013.10.11) в диапазона
на 2Θ 5–70° при режим Cu/Ni, 10 mA, 30 kV и t=0,5 s
(НИЛ по Рентгенова дифракция към Лабораторен
център за изследване на веществен състав и
структури на природни и синтезирани материали
– МГУ). Данните от проведените рентгеноструктурни анализи (с представени силни линии: d в Å,
I – интензитет) показват сходен и сравнително еднороден фазов състав, който се потвърждава при
наблюдение на дюншлифи от пробите под оптичен
микроскоп: при зелените разновидности – кварц
със селадонит, при жълтите – кварц с гьотит, а
при червените – кварц с хематит. По методиката
за определяне на преобладаващата фаза от микрозърнест кварц или халцедон в дадена проба яспис
по интензитета и съотношението на рентгеновите
отражения 110, 102 и 111, съответно при d=2,45,
2,27 и 2,23 Å (Yakovleva et al., 1976) в ясписите
е определено и доминирането на една или друга
разновидност на SiO2 (табл. 1).
В заключение, от публикуваните данни и новите изследвания може да се направи извода, че
Източните Родопи, предимно през халколитната
епоха, са били важен източник и място за обработка на декоративни кварцсъдържащи разновидности. От една страна, направените археоминералогични анализи могат да спомогнат за корелацията артефакт–източник на суровина, а от друга
– да насочат изследователите към определени райони за откриване на възможни праисторически
селища.
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