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Abstract. Ceramic artifacts from the archaeological site “Biser”, located near the village of Biser, Haskovo region 
are studied. The artifacts from the Early Iron Age (EIA) have been characterized by optical, XRD, and SEM-EDS 
methods. The main part of the cherds shows similar composition. The raw material used for their manufacturing is 
well-washed clay. The temperature of the firing is in the interval between 500–550 °С to 800–850 °С. According to 
the petrographic characteristics and technological features of the production of the pottery, we supposed a local source 
of the raw material. The results for the composition of minerals such as plagioclase and amphibole (the main mineral 
inclusions) in ceramic artifacts confirmed the local source as well. The obtained data will help to identify the charac-
teristics of the local ceramic production during EIA in the region.
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Въведение

В последните години прилагането на богата гама 
от аналитични методи за изследвания в областта 
на археологията и по-специално на керамични 
артефакти като основен инвентар и носител на 
информация за живота в миналото, се задълбо-
чават. Редица автори посочват важността, коя-
то носят резултатите от такъв тип изследвания 
(Dittmann, 2008). 

В статията се представят данни от изследва-
не на керамични артефакти от археологически 
обект „Бисер“ (селище), намиращ се в местност 
Светото (Девебарган) в северната част на с. Би-
сер, общ. Харманли, област Хасково. Проучва-
нето на обекта се състои в спасителни разкопки, 
ръководени от Г. Нехризов през 2014 година 
(Nekhrizov, 2015). В заложените археоложки 
сондажи в подножието на възвишението е про-
учен културен пласт от ранната желязна епоха 
(РЖЕ). В два от сондажите се установяват ос-
танки от постройки (жилища). 

В геоложки аспект в района на обект „Бисер“ 
се разкриват метаморфните скали от Тракийска-
та литотектонска единица, представени от био-
титови и двуслюдни метагранити; палеогенски 
кисели вулканити от Лозенски вулкански ком-
плекс, представени от риолити и кисели туфи; 
седименти от Подрумчеснска свита, Бисерска 
свита, Лешникова свита и кватернерни алуви-
ални наслаги (Yordanov et al., 2007). Обект „Би-
сер“ попада в неогенските седименти на песъч-
ливо-глинестата задруга, представена от езерни 
и алувиални – пясъци, слабоспоени пясъчници, 
глини и глинести алеврити. 

Материали и методи
Предмет на изследване са 7 броя представител-
ни от големия брой намерени артефакти, пред-
ставляващи битова керамика (Б-1 до Б-7) от 
археологическия обект. Първоначално те са ха-
рактеризирани по макроскопските им характе-
ристики, определен е цветът на повърхностите 
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им по системата Munsells Soli Color (Munsells, 
2000). Оптичните изследвания и микрофотогра-
фиите са извършени с микроскоп Meiji и цифро-
ва камера OLIMPUS 5060. Направена е статис-
тическа обработка на данните от петрографския 
анализ чрез сравнение на процентното разпре-
деление на минералните и скални включения в 
керамиката. Данните са обработени и представе-
ни таблично, като състава им е преизчислен към 
100% (Pristavova, 2021). За сканираща електрон-
на микроскопия е използвана апаратура (СЕМ) 
JEOL JSM-6010 PLUS/LA с анализатор тип EDS 
(energy-dispersion-spectrometer). С помощта на 
рентгено-дифракционен метод (XRD) с апарат 
BRUKER D2 Phaser, оборудван с Cu тръба и 
PSD детектор, софтуер EVA с база данни COD 
(Crystallography Open Database) са идентифи-
цирани всички кристални фази в материали-
те. Всички аналитични методи са извършени в 
лабораториите към ГПФ на Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“.

Резултати
Керамичните артефакти от археологически 
обект „Бисер“ имат следните цветови характе-
ристики: преобладава керамика с кафяв цвят 

(7,5 YR 4/3 brown, 7,5 YR 4/4 brown; 7,5 YR 
5/3 brown); по-рядко в кафяво-червен (5 YR 5/4 
reddish brown; 5 YR 2.5/2 dark reddish brown); 
при два артефакта (Б-1, Б-7) външната повърх-
ност е черна ( 10 YR 2/1 black; 5 YR 2.5/1 black).

Изследваните керамични артефакти са със 
следните петрографските характеристики:

• Всички те са изработени от материал с бли-
зък до аналогичен състав на минерални вклю-
чения – основно от кварц, който доминира и 
плагиоклаз (фиг. 1.1). В подчинено количество 
са тези от калиев фелшпат, мусковит, биотит, 
епидот, амфибол и рудни минерали (фиг. 1.2). 
Размерите на минералните включения са <0.1 
mm. Всички изследвани артефакти съдържат 
голямо количество ъгловати по форма кварцо-
ви зърна (табл. 1; фиг. 1). Скалните включения, 
които участват в състава на използваното гли-
нено тесто са с ограничено присъствие, някои 
от които достигат размери до 2,5–3.0 mm. Спо-
ред състава им се откриват различия: една гру-
па от керамиката (Б-1, Б-4, Б-5) съдържа късове 
от кисели вулканити, кварцити и гранитоиди 
(фиг. 1.3, 1.4). Друга група (Б-2, Б-3) се отличава 
с присъствие на единични скални отломки ос-
новно от метаморфни скали (кварцити, гнайси, 
шисти) и по-рядко гранитоиди. Данните от пет-

Фиг. 1. 1 – Микрофотографии на керамика, богата на минерални включения от кварц (червена стрелка) с добре изразена 
ориентирана структура. CPL, Ширина на видното поле (ШВП) = 3980 μm; 2 – Минерални включения от кварц (Qz), слюди 
(Ms), плагиоклаз (Pl) и амфибол (Amph) CPL, ШВП = 3980 μm; 3 – Скален класт от гранитоид (център); CPL, ШВП = 1980 
μm; 4 – Минерални (Qz) и скални включения (Rocks) сред оранжево-червен матрикс PPL, ШВП = 3980 μm; 5 – Прахов 
фазов анализ на керамичен фрагмент: Б-4; 6 – Представителни микросондови анализи на плагиоклази и класификационна 
диаграма.
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рографския анализ са обработени статистически 
и представени таблично (табл. 1) като съставът 
на минералните и скални включения е преизчис-
лен към 100%;

• Матриксът е от хидрослюди с вариращ 
цвят от оранжево-кафяв до тъмнокафяв, на мес-
та черен; 

• Данните от рентгеновата дифракция потвър-
ждават оптично определения състав и регистри-
рат присъствие на илит (фиг. 1.5). Това предпо-
лага горна температура граница на изпичане на 
изследваната керамика до 800 (850) °C, с неясна 
долна граница;

• Данните за състава на някои от основни-
те минерални включения са: за плагиоклазите 
се отчита присъствие на албит (An 2.84–4.67), ал-
бит-олигоклаз (An 10.68), и олигоклаз (An16.47–24.53)  
(фиг. 1.6). Включенията от амфиболови крис-
тали са определени като магнезио-хорнбленд и 
бароазит; 

• При повечето изследвани артефакти се за-
белязва добра субпаралелна ориентация на ми-
нералните и скални включения (фиг. 1.1);

Само в един артефакт (Б-5) се наблюдава до-
пълнително нанасяне на слой глина по външна-
та повърхност на съда. 

Дискусия
Получените резултати позволяват да бъдат нап-
равени следните изводи относно присъстващата 
в селището керамика, относно състав и струк-
тура, технология на изработка и условия на из-
пичане.

Състав и структура. Тя е изработена от от-
носително еднородна по състав, добре промита 
глина с вероятни два местни източника на су-
ровина, според състава на скалните включения. 
Установените състави на основните минерални 
включения – плагиоклази и амфиболи участват 
както в киселите палеогенските вулканити от 
Лозенски вулкански комплекси, така и в мета-
морфните скали, намиращи се в района на обек-
та (Yanev, Ivanova, 2010; Sarov et al., 2008).

Минералните включения в керамиката пре-
обладават количествено и вероятно част от тях 
са добавяни природни опоснители, за което сви-
детелства обилното присъствие на ъгловати по 
форма кварцови зърна. 

Технология на изработка. Намерената в се-
лището битова керамика има идентични тех-
нологични характеристики, което показва една 
и съща методология на обработка. Тя може да 
се отнесе към ръчно формуваната с по-прецизна 
или груба техника, според предназначението на 
съдовете. В някои от артефактите се установи 
допълнително нанасяне на фин слой глина по 
външната повърхност на съдовете с декоратив-
на цел.

Условия на изпичане. Керамиката от обекта е 
среднотемпературна – 500 до 850 °С, изпичана в 
условия на непълно до добро окисление. Черни-
ят цвят на повърхностите на някой от артефак-
тите (Б-1 и Б-7) вероятно е следствие от употре-
бата ѝ за битови нужди. 

Сравнени с предходни изследвания на ке-
рамични артефакти от Източните Родопи, тази 
керамика се доближава значително по състав и 

Таблица 1. Разпределение на минерални и скални включения в керамиката
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строеж до изследвани артефакти от археологи-
чески обект „Глухите камъни“ (материали от 
РЖЕ). Керамика от селище „Бисер“ има сходен 
облик с отделената „Group 2 (2G)“: наличие на 
голямо количество дребни кварцови зърна и 
скални късове предимно от кисели вулканити и 
малък процент гранитоиди от светилище „Глу-
хите камъни“ (Marinova, Pristavova, 2018). Съща-
та керамика попада само в най-късния хоризонт 
на РЖЕ (Yankova, 2013), според направената ре-
конструкция на групите и тяхното разпределе-
ние в разкритите културни пластове в „Сондаж 
3“ от обект „Глухите камъни“. Това сравнение 
позволява да бъде направено предположение за 
вероятна връзка между селище „Бисер“ и свети-
лище „Глухите камъни“ през най-късния период 
на РЖЕ в района на Източните Родопи.
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но от Министерството на образованието и нау-
ката по Националната програма „Млади учени и 
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