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Abstract: In the summer of 2014 during excavation works related to the construction of the LOT 2 of the Struma
highway were found the remains of an ancient settlement. The object is located between the km 343+740 and km
343+840, about 1,8 km north from Mursalevo village and about 3 km southeast from Boboshevo village. According to
the conducted in late autumn archaeological rescue excavations was clarified that this was a Roman villa rustica dated
IIIrd – IVth century AD. The coming winter and the need of rapid reaction due to the highway under construction forced
the quick implementation of geophysical studies in order to clarify the situation in the undiscovered areas of the ancient
settlement. The applied geophysical methods (geomagnetic and electrical) supported the future archaeological
excavations with excellent results and guidance information about the location and the orientation of undiscovered
underground walls, foundations and buildings' remains as well as overall information about the structure and the size of
the settlement.
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Въведение
През лятото на 2014 г. при изкопни работи свързани със строителството на ЛОТ 2 от автомагистрала
„Струма“, между километър 343+760 и километър 343+860, на около 1,8 km северно от с. Мурсалево
и около 3 km югоизточно от с. Бобошево, са открити останките на антично селище (фиг. 1). От
проведените в края на есента спасителни археологически разкопки става ясно, че се касае за римско
селище от периода III – IV в. сл. Хр. Настъпващата зима и необходимостта от бързи действия, поради
кратките срокове за проучване, свързани със строящата се магистрала, наложиха провеждането на
геофизични проучвания, с помощта на които да бъде добита по-пълна представа за разположението и
структурата на античното селище. Получената геофизична информация следва да спести време и
средства, давайки насочваща информация за евентуалното разположение на неразкрити зидове,
останки от сгради, пещи, артефакти и др. при бъдещите спасителни разкопки в неизследваните
участъци от обекта.
Археологическият обект (фиг. 2) е ограничен на площ от приблизително 3200 m2, попадаща в
сервитута на магистралата, но очевидно границите му продължават извън тези рамки в западна и
южна посока (виж зелената план-квадратна мрежа на фиг. 3). Извършените в района геомагнитни
работи обхващат площ с размери 95 х 40 m като са направени геомагнитни измервания на две нива,
по които е изчислен вертикалният магнитен градиент на геомагнитното поле.
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Фиг. 1. Обзорна сателитна карта с разположение на изследвания обект

Фиг. 2. Изглед към археологическия обект от североизток на югозапад

Цел, особености и обем на геофизическите проучвания

Целта на конкретното геофизично проучване е да бъде изяснена ситуацията относно наличието на
археологически находки (останки от сгради, пещи, артефакти и др.) в попадащия в сервитута на АМ
„Струма“ участък от античното селище. Получените резултати следва да послужат за насочване на
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бъдещите спасителни археологически разкопки в района. Друга задача поставена пред геофизиката е
стратиграфското разчленяване на пластовете от разреза с цел определяне дълбочината на
антропогенния слой.
За решаване на тези задачи са извършени геомагнитни и електросъпротивителни измервания.
Магнитопроучвателните работи са проведени в режим на непрекъснат запис по профилна
мрежа. Записът е направен едновременно на две нива като по получените данни е определен
вертикалният магнитен градиент. Положената опорна мрежа е с размери 95 х 40 m. Прокарани са 96
бр. геомагнитни профили през 1 m (фиг. 3). Общата дължина на профилите е 3840 m, а броят
измервателни точки, съответно 3636 m. Покритата от магнитната снимка площ е 3800 m2.

Фиг. 3. Контур на проучваната площ и план-квадратната мрежа (в зелено) с разположение на
измервателните профили (магнитни в червено и ВЕС в черно)
На обекта са проведени и измервания по метод триелектродно вертикално електрическо
сондиране в 21 точки, разположени през 5 m по начупена профилна линия с основна посока север-юг
(фиг. 3). Точките се свързват в един надлъжен профил, който пресича напълно определената
проучвателна площ, започвайки на 2,5 m извън северния й край и завършва на 15 m южно извън
контура на площта.
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Обработка и интерпретация на данните за геомагнитното поле

Въз основа на обработените първични данни и с помощта на софтуер за генериране на гридове
(Surfer) са създадени серия от правоъгълни мрежи с гъстота на точките 0,5 x 0,5 m. Генерирани са
следните базови цифрови модели на геомагнитното поле в КС UTM 34N:
• Карти на абсолютните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле за първо и
второ ниво;
• Карти на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле за първо и
второ ниво;
• Карта на вертикалния градиент на геомагнитното поле (фиг. 4).
Тези базови модели послужиха като основа на всички последвали трансформации (отделяне
на регионална и локална съставяща, редукция към полюс, аналитичен сигнал и др.) на измереното
геомагнитно поле.

Фиг. 4. Карта на вертикалния градиент ∂T/∂z на геомагнитното поле
Въз основа резултатите от геомагнитните изследвания са отделени серия линейни аномалии,
описващи разположението на скритите под земната повърхност основи на стените на изследвания
обект (фиг. 6). В картите на аномалното геомагнитно поле ясно се очертават характерни линеаменти
еднозначно указващи разположението и ориентацията на вкопаните в земната основа структури на
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проучвания античен обект. Пресичащите се под прав ъгъл линейни аномалии оформят затворени
правоъгълни структури, очертаващи вероятните граници на отделни стени, сгради и помещения в тях.

Методика на ВЕС и интерпретация

Проучването е осъществено по несиметрична триелектродна схема АМN като електродът В е изнесен
на 120 m, в случая в условна безкрайност. Измерванията са извършени с максимално разстояние на
отдалечаване на електрод А от точка О 10.0 m, при малка стъпка на нарастване, което дава по-голяма
детайлност на добитата информация. С това максимално разстояние е постигната необходимата и
достатъчна дълбочинност на проучването.
Обработката на данните от полевите измервания е извършена по стандартна методика –
определяне специфичното електрическо съпротивление на разреза; определяне дълбочините до
геоложките граници; определяне на мощностите на пластовете и тяхното специфично електрическо
съпротивление. Интерпретацията се състои в геоложка идентификация на отделените геоелектрични
слоеве. На база получените резултати е съставен псевдо гео-електро разрез (фиг. 5) както и геоложки
разрез с условно отделени 4 основни литоложки вида по електро-съпротивителни данни.

Фиг. 5. Схема на разположение на електропроучвателния профил с електросъпротивителен
разрез по резултатите от измерванията
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Отделените видове са както следва:
Хумусен слой – това е повърхностния слой с дебелина до 0.2 m. На места в следствие
извършваните строителни дейности този слой липсва. Привидното съпротивление е в рамките на 20 –
50 Ω.m.
Глини с хумусни примеси – дебелина от 0.1 m до 1.2 m представени по дължината на целия
разрез и с дълбочина на залягане от 0 до 1.2 m. В този слой се намират и наличните разкрити
археоложки структури. Привидното съпротивление е в рамките на 10 – 30 Ω.m.
Светли глини (условно) – дебелина от 1.1 m до 4.0 m представени по дължината на целия
разрез и дълбочина на залягане от 1.2 до 5.0 m (максималната дълбочина на проучване). По данни от
направените археологически сондажи в този пласт не се наблюдава наличието на камъни или други
антропогенни материали. Привидното съпротивление варира в диапазона от 5 до 25 Ω.m.
Високоомна зона (условно определена като коренна скала). Най-вероятно чакълести
наноси примесени с глини с дебелина от 0.0 до 3.0 m и дълбочина на залягане от 2.0 m до края на
разреза в дълбочина. Предвид характера на терена и местоположението на терена може да бъде
допусната хипотезата, че става въпрос за материали, част от стара речна тераса. Представени са
главно в долната част на разреза като на места не присъстват. В северната и в южната части на
профила са представени относително добре като компактни масивни части, докато в централната част
се проявяват на голяма дълбочина под 4.0 m като на места липсват като зони. Привидно
съпротивление над 35 – 40 Ω.m.
Зона със смесени материали глини и остатъчен материал от структури – дебелина от 0.0
m до 0.9 m, представени по дължина в северната и централната част на профила и дълбочина на
залягане до 0.9 m. Привидното им съпротивление е от 30 до 80 Ω.m. Практически това е зона с
натурален строеж идентичен с пласт 2 – глини с хумусни примеси, но с примесени в себе си
структурни материали и керамика. Това е ясно откроена зона с обрушен строителен и археологически
материал в това число и запазени стени от структури. В тази зона, в определени участъци се
наблюдават и цялостно запазени структури. Зоната условно е поделена на с още 2 допълнителни
зони:
• Зона с открита структура – това са места, където непосредствено до точките на
измерване има разкрита запазена структура като тази структура на база получените
резултати от геомагнитни проучвания продължава и под точките на измерване.
• Зона с обрушена структура – това са места, където точките на измерване са разположени
в разкрит участък с разпилян структурен или археологически материал.

Изводи и заключения

Със сигурност може да се направи извода, че разкритите структури напускат контура на така
очертания и проучен участък и се разпространяват вероятно далеч извън определения район. Найвероятно това разпространение е и в четирите посоки на контура.
От извършения анализ на снимки от Google Earth може да се направи заключение, че става
дума за доста по широк и обширен комплекс, който се разпространява на запад, като в това число
съвсем възможно е да има продължение и от другата страна на р. Струма. Със сигурност обаче
проучения район и намерените и очертани с геофизика обекти имат продължения в западна и източна
посока.
Предвид получените резултати и разкритите структури, възможно е участъци от разкрития
комплекс да са „погребани“ под изградените вече структури на АМ "Струма" северно и южно от
участъка.
Основното заключение, което се налага от направените дотук бележки относно проведените
изследвания е, че използваният геомагнитен метод дава добри и насочващи за археологията
резултати. С негова помощ в района на проучванията са локализирани множество аномалии с
вероятен антропогенен характер. Допълнителните археоложки изкопни дейности в набелязаните
участъци потвърдиха с изключителна степен на изказаните въз основа на геофизичните проучвания
хипотези за разположението и разпределението на археоложките структури (фиг. 6).
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08.12.2014 г.

23.04.2015 г.

Фиг. 6. Карта на вертикалния градиент ∂T/∂z на геомагнитното поле с интерпретация по
геофизични данни към 08.12.2014 и схема на разкритите археоложки структури към 23.04.2015

а) изглед от обекта към 08.12.2014 г. (поглед от север)
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б) изглед от обекта към 23.04.2015 г. (поглед от север)

б) изглед от обекта към 23.04.2015 г. (поглед от юг)

Фиг. 7. Снимки от археологическите разкопки преди а) и след направените археологически
разкрития б) и в)
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