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I. Въведение 

Във въведението са посочени основните цели и задачи на работата. Обоснован е 
изборът на хронологическия и териториален обхват на дисертационния труд. Накратко е 
представено съдържанието на отделните глави. Направено е физико-географско и 
археологическо описание на изследвания регион. 

Растителните останки (за нашата страна предимно овъглена дървесина, семена и 
плодове) са съхранени в почти всички археологически обекти и тяхното изучаване дава 
важна информация за ползването на растителността (културна и диворастяща), допълва 
археологическите данни и спомага за интерпретирането на изследваните структури. 

Археоботаничният метод приложен по-специално в антични обекти допринася за 
изясняване на типа стопанство и икономика свързани със земеделието и ползването на 
земята, за търговските връзки, включващи растителни храни и продукти, за участието на 
растенията в религиозните практики и погребалната обредност. Този метод допринася и за 
реконструкция на ландшафта и промените в околната растителност под влияние на човека 
или отчасти на климатичните промени в миналото. 

1. Териториален обхват 

Настоящата дисертация, включва 12 обекта, намиращи се на територията на 
днешна Югоизточна България (обр. 1). Основанията за посочения териториален обхват 
бяха предстоящите проучвания по трасетата на АМ Тракия и АМ Марица, което 
благоприятства добиването на представително количество археоботанични находки за 
сравнително краткия период в рамките на една дисертация. По-голямата част от обектите 
географски са разположени в Горнотракийската низина: Античен град Кабиле, заедно с 
три обекта, попадащи по трасето на АМ Тракия, части от некрополите на античния град; 
Скобелево (обекти №15 и №15А) – селище и некропол, също попадащи в сервитута на АМ 
Тракия; Крепост – светилище, ситуирано в южната част на Горнотракийската низина, 
близо до гр. Димитровград, по трасето на АМ Марица; обект „Полуподземни гаражи” 
Стара Загора разположен на територията на днешния град, северната граница на 
Горнотракийската низина и южните склонове на Средна гора; обект „Долно Изворово”, 
намиращ се в близост до град Казанлък, южните склонове на Стара планина. Три от 
обектите са разположени на южното българско Черноморие – Античен некропол 
Месамбрия, попадащ в новата част на съвременния град Несебър и обект „Детска 
градина” – в рамките на стария град; обект „Св. Марина”, разположен в местността „Св. 
Марина”, в близост до град Созопол (обр. 1). 

2. Хронологически обхват 

Хронологическият обхват на изследваните обекти обхваща най-общо интервала 
средата на V в. пр. Хр. – VI в. сл. Хр. Най-ранните изследвани структури са от 
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Черноморските колонии, по-конкретно Месамбрия и представляват жилищни помещения 
от обект „Детска градина”, датирани средата – втората половина на V в. пр. Хр. Най-
късните материали произлизат също от жилищни структури от обект „Полуподземни 
гаражи”, Стара Загора, датирани V – VI в. сл. Хр. 

3. Цели и задачи 

Основна цел на настоящето изследване е чрез археоботаничен и антракологичен 
анализ на растителни останки от археологически обекти: 

1) да се представи детайлна картина на използваните растителни видове от 
населението през античността в ежедневието и в ритуален контекст; 

2) данните от тези анализи да се приложат за реконструкция на 
палеосредата; 

3) да се установи начинът на попадането на растителните останки в 
археологическите обекти. 

За да се постигнат горепосочените цели е необходимо да се определят 
приоритетните култивирани растения и импортни видове, влизащи в растителната диета 
на населението, както и настъпилите промени през разглежданите периоди. Наред с това 
на базата на археоботаничните находки от културни растения и техните плевели да се 
реконструират земеделските практики. Растителни останки често се откриват и в ритуални 
контексти, което показва, че те са заемали важно място в религиозните практики. Някои 
растения или техни продукти са били свързани с определена символика. Настоящата 
работа цели и да се потърсят приликите и разликите при използването на растенията във 
всекидневния живот и ритуалните практики. Посредством изследването на овъглената 
дървесина е важно да се определят най-широко използваните дървесни видове, да се 
проследят настъпилите промени в състава на горите и околната растителност в следствие 
на човешката дейност, както и да се потърси отговор на въпроса за селективно използване 
на определени дървесни видове за различни цели. 

4. Физико-географско описание 

Климатът в разглеждания регион е преходено-континентален, а по Черноморското 
крайбрежие континентално-средизенмоморски. Средната годишна температура за Южна 
България е 12, 2 ˚C. Количеството на валежите се различава в отделните райони. Едно от 
местата с най-малко валежи (под 500 мм) е Бургаската низина. В Горнотракийската 
низина и Източна Стара планина средната годишна сума на валежите е 600 мм с два 
максимума (юни и ноември) и два минимума (август и февруари). 

Изследваните обекти се намират предимно в дъбовия горски пояс, който се 
разполага в най-ниските части на планинските склонове и по хълмистите равнини от 10 м. 
до 500 – 700 м. н. в. В този пояс са разпространени гори от цер, благун, космат дъб, 
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виргилиев дъб с участие на мъждрян, маклен и др. Около реките са разпространени 
съобщества на полски ясен, черна елша и върба. В мочурливите и блатисти места 
растителността е съставена от тревни съобщества на тръстика, папур, камъш и др. 

5. Археологически контекст 

Археологическият контекст очертава основните типове обекти в рамките на 
разглежданата територия и хронологически диапазон. Неговата цел е да илюстрира 
основните акценти в археологическия контекст на изследвания археоботанично материал. 
В тази връзка при прегледа на обектите е следван принцип предпоставен от конкретното 
местоположение (микрорегион) на съответната структура и епохата, от която произхожда. 
Разгледани са по отделно селищни и градски центрове, ямни полета, некрополи и 
погребални съоръжения. 

 

I. Състояние на проучванията 

В тази глава е направен обзор на излезлите до момента публикации свързани с 
археоботанични изследвания. Акцент е поставен на изследванията на макроостанки от 
територията на България. Като сравнение са представени и някои от основните 
проучвания за съседни на България региони и Европа. Първо е разгледано развитието на 
археоботаническата наука у нас, като след това прегледът на проучванията продължава по 
основните теми разглеждани в дисертацията: палеодиета, използване на растенията в 
ритуален контекст и палеосреда. 

В края на ХХ и началото на ХХI в. принос за развитието на археоботаниката в 
страната имат българските учени: E. Чакалова, E. Сърбинска, Е. Божилова, С. Тонков, Ю. 
Атанасова, Цв. Попова, Е. Маринова и др. Археоботанична информация за антични обекти 
от територията на България могат да бъдат намерени главно в работите на Попова. Други 
публикации по темата са тези на Hajnalova, Маринова, Тонков, Buysse, Grinter, Neef, както 
и данните от изследванията до 80-те години на миналия век от каталога на Лисицина и 
Филипович и този на Попова, включващ изследванията от 80-те години на XX в. до 2008. 

1. Палеодиета 

На база на досегашните проучвания се установява, че след края на късната 
бронзова епоха намалява значението на плевестите пшеници, преобладавали през 
предходните периоди. През ІІ–І хил. пр. Хр., на днешната територия на България, широко 
разпространение добиват ечемикът и просото. Те запазват своето водещо значение и през 
следващите епохи, като в някои случаи са измествани от придобиващите все по-голяма 
важност голозърнести пшеници. От средата на I хил. пр. Хр. находките на плевести 
пшеници намаляват, а от римската епоха нататък у нас зачестяват находките на ръж. 
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Друга важна за диетата на античното население група културни растения са 
бобовите. Находките на тези растения са в значително по-малко количество. Най-често 
срещаните бобови култури са леща, грах и уров, които са въведени още през неолита. В 
обекти като Абритус, Дичин, Кривина – Ятрус и Дренково са намерени значителни 
количества бакла. 

Обобщение на данните за растенията използвани през римската епоха прави 
Попова предимно на базата на обекти от Североизточна България. Тогава преимуществено 
значение са имали меката и сбитата пшеници, както и ечемикът. Обект на постоянна 
употреба са били плодовете от различни дървета. Най-много са находките на орехи. 
Находките от фурми и шам фъстък дават основание да се твърди, че през римската епоха е 
съществувала оживена търговия с определени растителни продукти от 
Средиземноморието и Близкия Изток. 

Сходни тенденции в използването и разпространението на културните растения се 
наблюдават и в съседните на нашата страна региони. Пример за това са промените в 
състава на културните растения и земеделските практики, които се наблюдават през 
желязната епоха в Егейския регион и Турция. Упадъкът на плевестите пшеници в Близкия 
Изток става по различно време на различните места, като тенденцията е от изток на запад 
(от Източна Анатолия към Егея). Повечето от плодовете – грозде, маслини и др. са 
засвидетелствани в археоботаничните находки от този регион още преди желязната епоха. 
На територията на Гърция през протогеометричния и геометричния период 
еднозърненката и двузърненката продължават да са широко използвани, но ечемикът и 
голозърнестите пшеници придобиват все по-голямо значение и започват да ги изместват. 
От бобовите най-често срещани са леща, уров, бакла и нахут. Ситуацията в Сърбия и 
Румъния е сходна на тази засвидетелствана в Егейския регион, т.е. еднозърнестият и 
двузърнестият лимец запазват своето значение и през желязната епоха. Широко 
разпространение по това време са имали също ечемикът и просото. 

Археоботаничните анализи в западните европейски страни са широко застъпени, 
като част от интердисциплинарните изследвания, които съпътстват археологическите 
проучвания много по-често отколкото у нас. През пред-римския период на територията на 
Италийския полуостров доминираща роля сред житните култури заема ечемикът и 
двузърненката. Срещат се още еднозърненка, спелта, голозърнеста пшеница и просо. От 
бобовите култури са разпространени леща, грах, бакла, уров и фий. По време на 
републиканския и още повече императорския период се наблюдават важни промени в 
земеделските практики. Засилва се използването и култивирането на плодове. В 
Централна и Западна Европа с минимални регионални различия основните житни култури 
са ечемик, просо, двузърнеста пшеница и спелта. От културните бобови това са бакла, 
грах, леща. Постепенно се увеличава разнообразието на отглежданите култури. 
Ситуацията на Иберийския полуостров не се различава съществено от разгледаните по-
горе области. И тук житните са водещите култури, като от желязната епоха нататък 
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започват да преобладават ечемикът и голозърнестите пшеници. Плевестите пшеници са 
играели второстепенна роля (по-разпространена е била двузърненката). Просото и овесът 
се разпространяват на полуострова през желязната епоха. Тогава зачестяват и находките 
на грозде и маслина. 

Римският период във всички части на Европа се свързва с развитие на земеделието 
и въвеждането на нови култури в диетата на населението без да се изместват 
традиционните храни. Това са предимно плодове, зеленчуци, подправки. Някои от тях се 
включват в местното земеделие, докато други са неподходящи за отглеждане в по-
северните провинции и продължават да се внасят. 

2. Ритуален контекст 

Растителните материали, отложени и съхранени в седименти на светилища и 
некрополи, спомагат за изясняване и интерпретиране на древните култове и религиозни 
практики. На територията на България археоботанично изследваните светилища най-общо 
могат да се датират в бронзовата и желязната епоха. Почти липсват данни за изследвани 
обекти от такъв характер, касаещи по-късните периоди. Малко повече са данните за 
некрополи от античната епоха. 

Една голяма част от изследваните светилища у нас спадат към т. нар. ямни полета. 
Археоботанични изследвания на подобни обекти са правени в: Копривлен, района на Гоце 
Делчев; Малко Тръново, Чирпанско; обект № 26, м. Брантиите, Свиленградско; м. 
Кумсала и м. Двора при с. Гледачево, Радневско; Дана Бунар, общ. Любимец. Други 
изследвани светилища са: Доситеево, общ. Харманли; Татул, общ. Момчилград; Бабяк, 
общ. Белица; Дебращица, общ. Пазарджик. При тези изследвания доста често срещани са 
житните култури. Чести са находките на лоза. По-рядко се намират други плодни растения 
като череша, орех, пиния. 

В съседни на нашата страна райони като Гърция например, ситуацията е сходна. 
Много често в светилищата се намират културни житни растения. За пример могат да се 
посочат Делфи, светилището на Артемида и Аполон в Калаподи, на Деметра и Персефона 
в Коринт. В тях едни от най-честите растителни жертвоприношения също така са плодове, 
особено такива с икономическа важност. 

Подобни са резултатите и от други изследвани светилища в Европа, като това на 
Деметра и Персефона в Апулия, Италия, на Изида и Великата богиня майка в Майнц, 
Германия, на Изида в Андалусия, Испания и др. 

Археоботанични материали не липсват и от некрополите на територията на 
България. Намерените растения са предимно плодове: бадеми, орехи, лешници, жълъди, 
шам фъстък, грозде, фурми, смокини, череши и др. На база на досегашните проучвания 
данни за наличие на растителни останки, присъстващи в гробове от елинистическата и 
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римската епохи от територията на България, може да се намери в около 29 обекта. От 
подобен характер са и останките от растения, открити в некропол на о. Тасос, в некропола 
на Саламис, Кипър. Информация за ботаничните останки намерени в некрополите в 
останалата част на Европа произлизат главно от гробове с кремации от римската епоха. 
Материалите не се отличават съществено от тези намирани у нас и в съседни райони. 

3. Палеосреда 

Палинологичните изследвания, в много случаи съчетани с анализ на микро- и 
макроовъглени останки, както и NPP (неполенови палиноморфи) от различни райони на 
България дават информация за екологичните условия, при които са живели хората през 
различните епохи. Те показват също влиянието на стопанската дейност на човека върху 
естествената растителност. Голяма част от изследванията разглеждат по-детайлно 
периодите до бронзовата епоха. Макар и по-малко данни за последните около 3000 ВР 
също присъстват в поленовите проучвания и спомагат да си изясним по-добре 
взаимовръзката човек – околна среда. Основните публикации свързани с палинологични 
изследвания за територията на България са на Е. Божилова, С. Тонков, Ю. Атанасова, Е. 
Маринова, М. Лазарова, М. Филипова-Маринова и др. 

Палинологичние изследвания показват увеличение на антропогенните индикатори 
в поленовите диаграми от края на бронзовата и особено желязната епоха нататък. Такива 
данни има за Пирин, Рила, Западните Родопи, Стара планина и Средна гора, 
Североизточна България (Сребърна и Гарван), както и за черноморското ни крайбрежие: 
Дуранкулак, Калиакра, Варненското езеро, свързани със Северното Черноморие и от 
района на Созопол, Бургаско езеро и Аркутино – за Южното Черноморие. За 
вътрешността на Югоизточна България информация получаваме от палинологичните 
изследванията на Стралджанското блато и Езеро, Новозагорско. Влиянието на човека 
върху околната среда през римската епоха в България, въз основа на палеоботанични и 
палинологични данни, е разгледано от Божилова, Тонков и Попова. 

 

II. Материали и методи 

В главата е направено подробно описание на изследвания материал и приложените 
методи при неговото анализиране. 

1. Материал 

Растителните макроостанки (дървесина, семена, плодове, части от стебла, корени, 
листа и др.) са видими с просто око или под малко увеличение (до 40 х). Представеният в 
настоящата работа материал е предимно в овъглена форма, но макар и в минимални 
количества, се срещат минерализирани и субфосилни останки. 
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Археоботаничният материал от изследваните обекти е събиран по време на 
археологически разкопки в периода 2009 – 2011. По-голямата част от обектите са 
проучвани по-време на спасителни разкопки по трасето на АМ Тракия и АМ Марица. От 
разгледаните 12 археологически обекта, включващи селища и некрополи, са взети общо 
222 проби. Общият обем на първоначално събрания седимент от изследваните обекти е 
над 900 л. Количеството на материала в пробите варира значително от няколко 
идентифицирани останки до над 1000. Степента на съхранение и концентрацията на 
останки също е различна при отделните обекти и структури. Често те са силно 
фрагментирани или частично разрушени, което затруднява идентифицирането им. Не 
винаги е възможно видовото определяне на останките, поради което част от тях са 
определени до род, а в отделни случаи до семейство. При всички обекти са намерени лошо 
запазени зърна на културни житни растения (пшеница, ечемик, ръж, овес), които не могат 
да бъдат определени по-точно и са наречени „Cerealia”, тривиално понятие, с което се 
обозначават тези находки. С понятието „Indet” се обозначават силно разрушени и 
обезличени археоботанични находки, които не могат да бъдат определени. Въпреки 
трудностите, сред растителните останки са разпознати 11 вида културни житни растения, 
5 вида културни бобови растения, 17 таксона плодни и обект на събирателство, 2 таксона 
от групата на зеленчуци и подправки, 5 вида маслодайни, влакнодайни и багрила и 
многобройни (67) потенциални плевелни, рудерални и други диворастящи растения. 
Значително по-голямо е количеството на дървесината. Установени са и фрагменти, които 
могат да бъдат определени като останки от хляб/ каша/ или от месестата част на плод. 

2. Методи 

Обемът на първоначално събирания седимент за анализ варира при различните 
обекти, най-често между 5 и 20 л. За извличане на макроостанките от него е използван 
методът ръчна флотация – материалът е пресяван през сито с отвори от 0,5 мм. Малка част 
от материалите са извлечени чрез сухо пресяване или директно събирани от обекта. 

Идентифицирането и отделянето на различните видове растения в лабораторни 
условия е извършено чрез бинокуляр Novex AP – 7 LED с максимално увеличение 30 х. 
Дървесината е идентифицирана с помощта на микроскоп с отразена светлина Leica 
DMLM, Zeiss и MT7500 Meiji Techno Co. с увеличения 50х, 100х, 200х. Определянето на 
видовете е осъществено на база техните морфологични и анатомични характеристики. За 
точното и сигурно идентифициране на растителните останки са използвани сравнителни 
сбирки и атласи. След идентифицирането на макро останките, те са разделени на шест 
групи според тяхното стопанско предназначение: културни житни растения; културни 
бобови растения; плодни растения, включващи култивираните и обект на събирателство; 
зеленчуци и подправки; маслодайни, влакнодайни и багрилни култури; потенциални 
плевелни, рудерални и други диворастящи растения. Находките са представени в таблици. 
На база на данните от тях са изготвени различни типове графики, показващи 
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съотношения, наличност, сравнение между видовете и пр. В таблиците на всеки обект са 
добавени изчисления на срещаемост и концентрацията на откритите растителни таксони. 

 

III. Резултати 

Четвърта глава „Резултати” описва резултатите от анализите на отделните обекти. 
Описанието на всеки обект се състои от три подточки – физико-географка характеристика, 
археологическо описание и археоботанични резултати. 

Класическа/ Елинистическа епоха 

1. Обект „Античен некропол Несебър” 

Разглежданият обект е част от градския некропол разположен по склона 
непосредствено на запад от провлака свързващ новия и стария град. Растителни останки са 
запазени предимно в цисти (където достъпът на кислород е ограничен), кремации и в 
единични случаи в обикновени гробни ями. Проби са взети от 17 гробни съоръжения: 
седем цисти, три кремации и седем обикновени ями. Петнадесет от археоботанично 
изследваните структури принадлежат към елинистическата епоха и само две – към 
късната античност. По-голямата част от растителния материал е представен от дървесина 
и в единични случаи от плодове/семена на плодни растения. Дървесината включва 8 
дървесни таксона, идентифицирани до род, а плодовете/семената – два – бадем (Amygdalus 
communis L.) и лешник (Corylus avellana L.). Най-често срещана е дървесината от дъб 
(Quercus L.). Идентифицирани са отделни фрагменти бряст (Ulmus sp.) и габър (Carpinus 
sp.). В гроб № 1285 е запазен ковчег изработен от кедър (Cedrus sp.). В пет гробни 
структури (две цисти и три обикновени гробни ями) са запазени части от дървесина на 
венец. В три от случаите е определена като бор (Pinus sp.), а в два – може да бъде 
определена само като иглолистна. При гроб № 1106 са запазени и части от нишка, с която 
са се прикрепяли една към друга отделни части от венеца. Те са определени като лен/ 
коноп (Linum usitatissimum L./ Cannabis sativa L.). Като се има предвид много тесния 
централен лумен на нишката, най-вероятно става въпрос за лен. На дъното на гроб № 977 
около скелета се очерта пръст с леко лилав цвят. Направените анализи показват, че 
наблюдаваните структури биха могли да са от лико/ тръстика. 

От късната античност археоботанично са изследвани само два гроба в обикновени 
гробни ями, в които са намерени отделни фрагменти овъглена дървесина - дъб (Quercus 
L.) и ясен (Fraxinus L.). 

2. Обект „Детска градина”, гр. Несебър 

Изследваният археоботаничен материал е събиран от всички ненарушени и сигурно 
датируеми археологически антични структури – помещение № 1, № 2, № 3, т.нар. 



9 
 

„помещение № 4”, питос, разположен в северната част на обекта (питос – север), и проба, 
взета около фрагменти есхара, дъно на амфора и монета от елинистическата епоха, 
вероятно част от яма от съответната епоха, разрушена от по-късни структури. 
Структурите, от които произлиза материалът могат да се датират най-общо втората 
половина на V – ср. на IV в. пр. Хр. Концентрацията на растителните останки в пробите 
варира от 0,6 до 14 единици на литър седимент, средно 4,2. Съхранението на растителните 
останки (семена/ плодове) е сравнително добро, въпреки че не липсват фрагментирани и 
неидентифицируеми такива. Запазени са основно в овъглено състояние. Разпознати са 20 
растителни таксона. Най-голям е процентът на културните житни растения. Те 
представляват 68% от цялото количество намерени останки. Най-често срещаният вид е 
ечемикът (Hordeum vulgare L.) – в 73% от всички проби. Следващ по срещаемост и 
количество вид е голозънестата пшеница (Triticum aestivum/ durum L.) – в 36% от пробите. 
Сравнително голям е процентът срещаемост и на плевестите пшеници (Tr. monococcum L./ 
dicoccum Shrank.), които, макар и в малки количества, присъстват в около ¼ (27%) от 
пробите. Културните бобови са регистрирани като единични бройки. Те заемат едва 2% от 
откритите находки. От групата на плодните растения лозата е най-разпространена – в 45% 
от пробите и в най-голямо количество. Срещат се още единични находки на къпина/ 
малина (Rubus sp.), глог (Cratаegus sp.) и бъз (Sambucus sp.). 

В помещение № 1, № 2 и № 3 са намерени фрагменти от каша/ хляб/ месеста част 
на плод. При тези в помещение № 1 и № 2 личи структура на житни и те могат да се 
нарекат каша/ хляб. Други интересни находки са намерените дръжки към плода на лоза в 
помещение № 2, „помещение № 4” и питос – север; стебла на житни – помещение № 2, 
около огнището; осили на житни – помещение № 3, вътрешността на пещ. 

Потенциалните плевелни и рудерални видове представляват 18% от общия брой 
растителни останки. По-силно застъпени са следните видове: лъжлива лепка (Galium 
spurium L.), глушица/ райграс (Lolium sp.), диворастящ ечемик (Hordeum sp.) и птиче 
просо (Lithospermum sp.). 

Намерената дървесина е съхранена в овъглено състояние и се отличава с голямо 
разнообразие. Установени са 14 таксона. Най-разпространен е дъбът (Quercus sp.) и 
леската (Corylus sp.). Други дървесни таксони срещани в по-големи количества са: габър 
(Carpinus sp.), ясен (Fraxinus sp.), дрян (Cornus sp.), явор (Acer sp.) и др. 

3. Обект „Св. Марина”, гр. Созопол 

Обектът представлява сграда (извънградска жилищна структура) с правоъгълен 
план – съставен от две помещения. Жилищната част вероятно е била разположена на 
втори етаж. Постройката е унищожена от пожар. Началото на обитаване на обекта се 
поставя към средата – третата четвърт на IV в. пр. Хр., а изоставянето му е станало към 
средата на III в. пр. Хр. Проби са взети от двете регистрирани помещения на сградата. 
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Основната част от намерените растителни останки са съсредоточени в помещение № 1, 
докато в помещение № 2 археоботаничните материали са представени само от овъглена 
дървесина. Повечето от тях са овъглени, но присъстват и единични минерализирани 
останки. Разпознати са 36 таксона. В помещение № 1 е регистриран припас предимно от 
голозърнеста пшеница (Triticum aestivum/ durum L.) и по-малки количества плевест 
(Hordeum vulgare var. vulgare L.) и голозърнест ечемик (Hordeum vulgare L.), както и 
плевести пшеници (Tr. monococcum L./ dicoccum Shrank.). Превес сред плевестите 
пшеници има еднозърненката (Tr. monococcum L.). Важно е да се отбележи голямото 
количество запазени вилки/ оси от класчета на мека/ хлебна (Triticum aestivum L.), твърда 
(Triticum durum L.) и плевеста пшеница (Tr. monococcum L./ dicoccum Shrank.). Като цяло 
културните житни заемат 79% от всички останки. В пробите присъстват и доста стъбла на 
житни. Намерена е и т.нар. каша/ хляб/ плод, по която не личат структури, поради което и 
не може да се определи по-точно. Интересна находка представляват намерените части от 
кош или рогозка, където вероятно са били съхранявани припасите. До източната стена на 
помещение № 1 е запазено значително количество уров (Vicia ervilia L.), който е 
единствената бобова култура засвидетелствана на обекта. Към групата плодни и обект на 
събирателство са намерени само единични находки на бъз (Sambucus sp.) и келяв габър 
(Carpinus orientalis L.), съхранени в минерализирано състояние. 

Потенциалните плевелни, рудерални и други диворастящи растения се отличават с 
доста голямо разнообразие. Разпознати са 22 таксона. В най-голямо количество сред тях и 
присъстващ във всички проби е райграс/ глушица (Lolium sp.). Други по-често срещани 
представители са: бяла куча лобода (Chenopodium album L.), обикновена пача трева 
(Polygonum aviculare L.), поветицовидно фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.), кози 
киселец/ козя брада (Rumex sp.) и вулпия (Vulpia sp.). 

Интересни, макар единични находки, са тези на растения, които най-вероятно са 
ползвани като подправки: риган (Origanum sp.) и целина/ кервиз (Apium sp.). Регистрирана 
е и единична находка на лен (Linum usitatissimum L.). 

Дървесината е запазена в овъглено състояние. Тя е представена почти изцяло от 
дъб (Quercus sp.), като са намерени и отделни фрагменти от слива (Prunus sp.) и бор (Pinus 
sp.). 

4. Обект надгробна могила със зидана гробница – с. Долно Изворово, общ. 
Казанлък 

Обектът представлява зидана гробница, която включва кръгла гробна камера с 
куполно покритие, предгробна камера с правоъгълен план и непокрит дромос. Датирана е 
края на IV в. пр. Хр. Поради характера на обекта – гробница, растителните останки, с 
малки изключения, са съхранени благодарение на изключително слабия достъп на 
кислород, т.е. в субфосилно състояние. Те са събирани директно от терена. Някои от тях 
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са части от предмети от погребалния инвентар. Археоботаничните находки са представени 
само от дървесина. В предверието са намерени три фрагмента овъглена дървесина на дъб 
(Quercus sp.). В коридора са открити фрагменти от бор (Pinus sp.), които покриват 
бронзова тел, и фрагмент от явор (Acer sp.). В предкамерата са намерени три фрагмента 
силно овъглена дървесина, която е загубила идентификационните си черти. Те могат да 
бъдат определени само като произхождащи от широколистни дървета. От кръглата гробна 
камера е събиран повече материал. По-голямата част от намерената дървесина е загубила 
своята структура и не може да бъде определена. Идентифициран е само един фрагмент от 
дъб (западен подиум). Анализирани бяха и части от двукрила врата, които представляват 
много тънки елементи с релеф на дърво. Въпреки, че притежават някои морфологични 
белези на дървесна част, по-вероятно е това да е оцелелият горен слой от повърхност, 
който се е съхранил, благодарение на запечаталата го мазилка или е просто отпечатък. Във 
вътрешността на железни накрайници на копия (втулки), отново намерени в кръглата 
камера, се е съхранила дървената им част, която е изработена от калина (Viburnum sp.). 

5. Обект светилище от елинистическата и римската епохи и 
раннохристиянска църква при с. Крепост, общ. Димитровград 

Изследваният обект представлява светилище с различни по характер позитивни 
(могила) и негативни (ями и ров) археологически структури, най-общо датирани в периода 
от ранната елинисическа епоха до късната античност. Изследвани са 77 проби от 48 
археологически структури – 44 ями (28 – от ранноелинистическа епоха; три от 
елинистическа епоха, без по-прецизна датировка; една от римската епоха; дванадесет – с 
неясна датировка), два гроба (късно елинистически – от могилата и късно античен – V – 
VI в.), горната част на гнездото от ями разположени под могилата и ров (в частта 
разположена под църквата). Обемът на първоначалния седимент в пробите варира между 
един и десет литра. Концентрацията на растителните останки в литър седимент също е 
доста различна – от 0 до 27,7 единици, средно 6 единици на литър седимент. Растителните 
материали са запазени в овъглено състояние, с изключение на две в минерализирано. 
Съхранението на разглежданите материали не е особено добро, тъй като доста голяма част 
от тях са силно фрагментирани. Разпознати са 63 таксона. Културните житни растения 
представляват 44% от намерените останки. Най-голямо е количеството на просото 
(Panicum miliaceum L.), което се среща в 27% от изследваните структури. В също толкова 
структури се среща и ечемикът, макар и по количество да е на трето място. В малко 
повече структури (29%) се среща еднозърненката (Triticum monococcum L.), но като 
количество е след просото. Голозърнестата пшеница (Tr. aestivim L./ durum L.) е 
изключително слабо представена. Тя присъства само като единични находки и се среща в 
8% от разглежданите 48 структури. Макар и просото да заема първо място като 
количество сред културните житни, трябва да се има предвид и големия брой 
неопределени такива („Cerealia”), при които просото не се включва. Културните бобови са 
едва 2% от всички растителни находки. Най-многоброен и най-разпространен вид сред тях 
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е уровът. Разпознати са още секирче (Lathyrus sativus L.), грах (Pisum sativum L.) и леща 
(Lens culinaris Medik.). Плодните растения са 1% от находките. Те са представени от лоза 
(Vitis vinifera L.), дрян (Cornus mas L.), смокиня (Ficus carica L.) и бъз (Sambucus sp. ). 

Групата на потенциалните плевелни, рудерални и други диворастящи растения 
заема най-голям процент сред намерените останки – 48% и се отличава с голямо 
разнообразие. Количеството им през римската епоха се увеличава. Сред тях най-силно е 
застъпена росичката (Digitaria sanguinalis Hall.), а на второ място е дългоосилеста/ 
наведена овсига (Bromus sterilis L./ tectorum L.). Най-често срещаните видове в 
структурите са лъжлива лепка (Galium spurium L.) – 15%, бяла куча лобода (Chenopodium 
album L.) – 8% и поветицовидно фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.) – 8%. 

Интересна, макар и единична находка, е тази на багрилното растение бояджийски 
брош (Rubia tinctorum L.), намерена в рова. Намерена е и единична находка на целина, 
кервиз (Apium sp.). В този обект са регистрирани останки определени като каша/ хляб/ 
месеста част на плод. В три от случаите (гроб № 21, яма № 1 и яма № 40) по повърхността 
им се забелязва структура на културни житни растения, което позволява да бъдат 
определени като каша/ хляб. 

Запазената дървесина е изцяло в овъглено състояние. Разпознати са 9 таксона. Сред 
тях най-голямо е количеството на дъба (Quercus sp.), който се среща в почти всички 
изследвани археологически структури. Останалите идентифицирани дървесни находки са 
в значително по-малки количества и се срещат само в отделни структури: бряст (Ulmus 
sp.), явор (Acer sp.), ясен (Fraxinus sp.), орех (Juglans sp.), леска/ габър (Corylus/ Carpinus), 
дрян (Cornus sp.) и слива (Prunus sp.). 

6. Обект НАР Кабиле, сектор V – елинистическа агора и сектор VIII 

В настоящата работа са изследвани материали, произлизащи само от контексти от 
елинистическата епоха. В сектор V – яма № 7 (север и юг) в кв. 83; яма 12; над подиум и 
есхара около Т-образен зид в кв. 43 и кв. 53; съдържанието на гутос, намерен в кв. 75/ 74 в 
пласта под настилката от розови камъни. В сектор VIII проба е взета от пласта под 
античен зид в кв. 42. Концентрацията на растителни останки (плодове/ семена) в пробите е 
изключително разнообразна. Варира между 0 и 108 единици на литър седимент, средно за 
обекта 12 единици. Археоботаничните находки са съхранени в овъглено и 
минерализирано състояние, като преобладават овъглените. Разпознати са 37 таксона. 
Доминираща е групата на културните житни растения. Те заемат 61% от селектираните 
останки, културните бобови едва 8%, а плодните и обект на събирателство 4%. В най-
голямо количество и най-често присъстващи в пробите от културните житни растения са 
голозърнестата пшеница (Tr. aestivum/durum L.) и ечемикът (Hordeum vulgare L.) – в 57%, 
следвани от просото (Panicum miliaceum L.) – 43%. От плевестите пшеници е открита само 
еднозърненка (Triticum monococccum L.), но тя не е била от особено значение. От 
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културните бобови са разпознати леща (Lens culinaris Medik.), уров (Vicia ervilia L.), грах 
(Pisum sativum L.) и бакла (Vicia fabа L.). 

Доста разнообразна е групата на потенциалните плевелни, рудерални и други 
диворастящи растения. Те представляват 23% от материала, като повечето от тях са 
представени като единични находки, ненадвишаващи три, четири единици. В по-големи 
количества се срещат поветицовидно фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.), овсига 
(Bromus sp.), кози киселец, козя брада (Rumex sp.), езерен камъш (Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla) и глушина/ фий (Vicia sp.). В пробата, взета над есхарата, като концентрация от 
плодчета (19 находки) е намерена ежовата главичка (Spаrganium sp.). Тя също присъства и 
в яма № 12. Друга интересна находка, преобладаваща в тези две структури, представлява и 
сравнително големият брой стъбла на тръстика/ камъш (Phragmites sp.). Намерените 
фрагменти от т. нар. каша/ хляб/ месеста част на плод произлизат от пробата над есхарата. 

Дървесината е съхранена изцяло в овъглено състояние. В най-голямо количество е 
представена дървесината от дъб (Quercus L.). Често се срещат леска/ габър (Corylus/ 
Carpinus), сливови (Prunoideae), Pomoideae и явор (Acer sp.), а като единични фрагменти са 
разпознати бряст (Ulmus sp.), ясен (Fraxinus sp.), бор (Pinus sp.), дрян (Cornus sp.) и върба/ 
топола (Salix/ Populus). 

7. Обект № 7, АМ Тракия, ЛОТ 4, с. Кабиле 

Обектът представлява надгробна могила. Предмет на настоящата работа е 
първичното гробно съоръжение, клада от елинистическата епоха, разположена в северната 
половина на могилата. Археоботаничният материал произлиза от следните 
археологически структури – клада в североизточния сектор на могилата и огнище в кв. 
Ж/2. Материалът е сравнително добре запазен. Извлечен е чрез ръчна флотация и сухо 
пресяване. Всички растителни останки са съхранени в овъглено състояние. Разпознати са 
семена/ плодове на 10 таксона. 

В пробите от огнището са идентифицирани: културни житни – зърна и вилки от 
класчета на плевестите пшеници (Tr. monococcum L./ dicoccum Shrank.), 
неидентифицирана находка на културно бобово растение, плодни и обект на 
събирателство – смокиня (Ficus carica L.) и малина (Rubus idaeus L.). Потенциалните 
плевелни, рудерални и други диворастящи са представени от един вид: поветицовидно 
фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.). Разпознати са шест дървесни таксона. Най-
голямо е количеството на дъбът (Quercus sp.), следван от увивното растение повет 
(Clematis sp.) и леската (Corylus sp.). Други идентифицирани са: ела (Abies sp.), явор (Acer 
sp.) и габър (Carpinus sp.). Интересно е да се отбележи, че в пробите присъстват и доста 
клонки, които поради това, че са много тънки и малки не могат да бъдат определени. 

В кладата растителните останки са представени основно от плодни растения – 
костилки и плодове от дрян (Cornus mas L.) и семена и плод от круша (Pyrus communis L.). 
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Намерена е и единична находка от групата на плевелните растения – плод/ семе на 
диворастящ ечемик (Hordeum sp.). Дървесината установена в кремацията е от: ела (Abies 
sp.), явор (Acer sp.), габър (Carpinus sp.), леска (Corylus sp.), ясен (Fraxinus sp.) и дъб 
(Quercus sp.). Един от фрагментите от леска е със следи от обработка и вероятно е част от 
предмет. 

Римска епоха 

8. Обект № 6, АМ Тракия, ЛОТ 4, с. Кабиле 

Обектът представлява надгробна могила. Предмет на настоящата работа са двата 
първични гроба с кремация, датирани средата – третата четвърт на II в. Материалът е 
извличан чрез сухо пресяване и директно събиран от гробните съоръжения. Всички 
останки са съхранени в овъглено състояние. Степента на запазеност на макро останките е 
доста добра и дори силно разрушените са запазили морфологичните си характеристики и 
са идентифицируеми. Разпознати са два таксона от групата на плодните растения. Това са 
части от шишарки и семена от пиния (Pinus pinea L.) и плодове на орех (Juglans regia L.). 
Впечатление прави голямото количество на тези находки. В гроб I – 5 те са разположени в 
цялото пространство на съоръжението, без да се забелязва определена подредба на 
растителните находките. Като цяло за гробното съоръжение са преобладаващи находките 
на пиния. В гроб II – 6 растителните останки са съсредоточени в четири концентрации 
върху северния отстъп на гробната яма и в едно петно във вътрешната яма, където беше 
запазена горяла тъкан. Тук преобладават находките на орех. 

Овъглената дървесина и при двете погребения е в доста големи количества. 
Идентифицирани са общо над 500 фрагмента, които се отличават с голямото си 
разнообразие. Значително повече е тази от гроб I – 5, където кремацията е извършена на 
място. И за двата гроба най-голямо е количеството на дървесината от дрян (Cornus sp.). В 
гроб I – 5 в голямо количество се среща също бряст (Ulmus sp.), следван от явор (Acer sp.). 
В по-малко количество са намерени фрагменти от ясен (Fraxinus sp.), дъб (Quercus sp.), 
бук/ чинар (Fagus/ Platanus), габър (Carpinus sp.) и леска (Corylus sp.). Интерес 
представляват намерените фрагменти от корк (Quercus suber L.) и фрагмент от сливови 
(Prunoideae) със запазени жлебове, което позволява да се предположи, че е част от дървен 
предмет. В гроб II – 6 след дряна като количество преобладават елшовиден зърнастец 
(Frangula alnus Mill.), бряст (Ulmus sp.) и явор (Acer sp.). Като единични фрагменти са 
намерени също: бук/ чинар (Fagus/ Platanus), ясен (Fraxinus sp.), сливови (Prunoideae) и 
леска/ габър (Corylus/ Carpinus). И в двете гробни съоръжения са намерени по три 
фрагмента бор (Pinus sp.). 

9. Обект № 8, АМ Тракия, ЛОТ 4, с. Кабиле 

Обектът е част от некропола на Кабиле. Проучени са 62 гроба – 40 кремации и 22 
инхумации, най-общо датирани във II – III в. Археоботанично изследвани са 36 гроба с 
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кремация от общо регистрираните 40 такива, което прави 90% проученост на този тип 
съоръжения. Проби са взети още от регистрираното „петно“ с отухлена глина и 
концентрация на керамика и от два гроба с инхумация. Всички растителни останки са в 
овъглено състояние и сравнително добре съхранени. По-голямата част от тях са дървесини 
използвани като материал за кладите. Те са представени от 14 таксона определени до род. 
От находките на семена/ плодове са идентифицирани 13. 

Видовото разнообразие се дължи преди всичко на намерените останки в т.нар. 
„петно“. Културните житни са представени само от вилки от класчета на плевести 
пшеници (Tr. monococcum L./ dicoccum Shrank.) и няколко лошо съхранени зърна, които не 
могат да бъдат видово определени. От културните бобови растения е разпознат само грах 
(Pisum sativum L.). Плодните растения са представени от смокиня (Ficus carica L.) и лоза 
(Vitis vinifera L.). В най-голямо количество от групата на потенциалните плевелни, 
рудерални и други диворастящи растения е детелината (Trifolium sp.), следвана от еньовче 
(Galium sp.) и полски гръдник (Sherardia arvensis L.). Срещат се още камъш 
(Schoenoplectus lacutris (Rchb.) Palla) и мотовилка (Valerianella sp.). 

Археоботаничните находки (семена/ плодове) намерени в гробните съоръжения са 
от групата на плодните растения и единична находка от културните бобови – грах (Pisum 
sativum L.) – намерен в гроб 53у. От плодните растения най-често присъства орехът 
(Juglans regia L.). Срещат се още семена от пиния (Pinus pinea L.) и лоза (Vitis vinifera L.), 
и костилки от череша (Prunus avium L.). В четири гроба (№ 10к, № 13к, № 16к, № 22к) са 
открити останки от т. нар. каша/ хляб/ месеста част на плод. Единствено в гроб № 22к, 
където тези останки са и в по-голямо количество се наблюдава структура на културни 
житни растения, което ни позволява да ги определим като каша/ хляб. 

Дървесината се отличава с голямо разнообразие. Най-често използвани са габър 
(Carpinus sp.) и дъб (Quercus sp.), следвани от леска (Corylus sp.) и бук/ чинар (Fagus/ 
Platanus). Други по-често срещани са елша (Alnus sp.), върба/ топола (Salix/ Populus) и 
дрян (Cornus sp.). Макар и значително по-рядко в гробовете присъстват още: ясен 
(Fraxinus sp.), орех (Juglans sp.), слива (Prunus sp.), круша/ ябълка (Pyrus/ Malus), бряст 
(Ulmus sp.) и елшовиден зърнастец (Frangula alnus Mill.). 

10. Обект № 15А, АМ Тракия, ЛОТ 3, могила № 2, с. Скобелево 

Обект 15А включва две могили и техните околомогилни пространства. За 
археоботаничен анализ беше предоставено съдържанието на единадесет съда от седем 
гроба с кремация (III – до началото на IV в.) и дървесина от първичния гроб (края на II в.) 
в могила № 2. В съдовете не бяха открити археоботанични останки с изключение на 
чашката от гроб № 14, където е намерена каша/ хляб, по която личи структура на житни 
растения. Фрагменти от каша/ хляб/ месеста част на плод бяха открити и в първичния гроб 
№ 21, но тук те не могат да бъдат определени по-прецизно. 
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Овъглена дървесина е изследвана единствено от първичния гроб. Определена е 
като дъб (Quercus sp.). Дървесина е намерена и в купата от гроб № 30, попаднала там 
вероятно от гроба. За съжаление тя е представена от твърде малки клонки, които не могат 
да бъдат определени. 

11. Обект № 15, АМ Тракия, ЛОТ 3, с. Скобелево 

Обектът представлява антично село (коме/ викус), обитавано с прекъсвания в 
периода втората половина на I в. до 60-те/ 70-те години на IV в. Взети са общо 21 проби за 
археоботаничен анализ от различни части от проучените стопанства – ями, огнища, 
питоси. Обемът на пробите варира между 10 и 30 литра. Растителните останки са лошо 
съхранени с голямо количество фрагментирани. Минерализирани останки са намерени 
само като единични бройки, а всички останали са в овъглено състояние. Разпознати са 42 
таксона. Концентрацията на растителните останки варира значително – от 0,1 до 24,9 
единици в литър седимент, средно 5,2 единици. Най-голям е процентът на културните 
житни растения – 79%. Трябва да се отбележи, че тези находки са лошо съхранени и силно 
фрагментирани, поради което почти половината от тях остават определени само като 
Cerealia. Значително е и количеството на определените като пшеница (Triticum sp.), без да 
може да бъде определен видът. Все пак сред по-точно определените житни култури най-
голямо е количеството на голозърнестата пшеница (Tr. aest./durum L.). Тя е и един от най-
често срещаните видове – присъства в 64% от изследваните структури. Ечемикът 
(Hordeum vulgare L.) е втори по количество вид. Като процент срещаемост, той също 
присъства в 64% от археологическите структури. Сравнително голямо e количеството на 
плевестите пшеници (Tr. monococcum L./dicoccum Shrank.). Превес като количество и 
процент срещаемост има еднозърненката (Triticum monococcum L.). Сред културните 
житни се срещат още просо (Panicum miliaceum L.) и единични находки на овес (Avena 
sativa L.). Важно е да се отбележи, че в пробите присъстват немалко вилки/ оси от 
класчета на плевестите пшеници и единични бройки на голозърнеста пшеница и ечемик. 
Културните бобови заемат 5% от количеството на намерените семена/ плодове. Сред тях 
са идентифицирани три вида – леща (Lens culinaris L.), уров (Vicia ervilia L.) и секирче 
(Lathyrus sativus L.). Плодните растения са едва 2% от количеството на идентифицираните 
останки на семена/ плодове и са представени от три таксона. Значително е количеството 
на лозата (Vitis vinifera L.), която се среща почти в половината структури (45%). Следващ 
по разпространение, присъстващ в 18% от структурите, но в значително по-малко 
количество е бъзът (Sambucus sp.). Намерена е и единична находка на малина/ къпина 
(Rubus sp.). Интерес представляват намерените в една от ямите семена/ плодове от 
багрилното и маслодайно растение шафранка (Carthamus tinctorius L.). 

Потенциалните плевелни, рудерални и други диворастящи растения се отличават с 
доста голямо разнообразие. Най-често срещано и в най-голямо количество е 
поветицовидно фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.), следвано от бяла куча лобода 
(Chenopodium album L.). Други по-важни растения от тази група са: росичка (Digitaria 
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sanguinalis Hall.), къклица (Agrostemma githago L.), лъжлива лепка (Galium spurium L.), 
еньовче (Galium sp.), хрупенка (Polycnemum arvense L.), камъш (Schоenoplectus lacutris 
(Rchb.) Palla), прешленеста/ зелена кощрява (Setaria verticillata/viridis (L.) Beauv.), 
детелина (Trifolium sp.) и др. 

При овъглената дървесина са разпознати 9 таксона. Доминираща над останалите е 
дървесината от дъб (Quercus sp.), следват бук/ чинар (Fagus/ Platanus), габър (Carpinus sp.) 
и дрян (Cornus sp.). Останалите идентифицирани таксони се срещат предимно еднократно: 
върба/ топола (Salix/ Populus), слива (Prunus sp.), орех (Juglans sp.), ясен (Fraxinus sp.) и 
леска (Corylus sp.). 

Късна античност 

12. Обект Полуподземни гаражи, кв. 5502, гр. Стара Загора 

Обектът се намира в най-северната част на античния град. Проби са взети от три 
питоса: питос № 1 и № 2 в кв. Е 4 (V – VI в.) и питос в кв. D 4 (II – III в.). В питос № 2 и в 
този в кв. D 4 е намерена само дървесина, докато в питос № 1 е съхранен припас от ръж – 
с общо тегло 159,4 кг. Всички растителни останки са съхранени в овъглено състояние. 

Растителните останки в питос № 1 не са напълно овъглени. Това вероятно се дължи 
на защитната функция на питоса при опожаряването на помещението – намалява се 
достъпа на кислород и това благоприятства бавното и равномерно овъгляване. При 
анализа им са разпознати 43 таксона. Културните житни растения са представени от ръж 
(Secale cereale L.) и просо (Panicum miliaceum L.). Ръжта заема 84% от намерените 
културни житни, а просото 16%. Намерена е и единична находка на плевест ечемик 
(Hordeum vulgare var vulgare L.). Културните бобови са в минимални количества, 
представени от леща (Lens culinaris L.), грах (Pisum sativum L.) и бакла (Vicia faba L.). В 
съдържанието на припаса са намерени и единични находки на плодни растения: семена на 
круша/ ябълка (Pyrus/ Malus) и лоза (Vitis vinifera L.), и костилки от слива (Prunus 
domestica ssp. insititia (L.) Schneider). Маслодайните, влакнодайни и багрилни култури са 
представени от коноп (Cannabis sativa L.) и лен (Linum usitatissimum L.), а зеленчуците и 
подправки от целина/ кервиз (Apium sp.). 

Групата на потенциалните плевелни, рудерални и други диворастящи растения се 
отличава с голямо разнообразие. Разпознати са 31 таксона. Впечатление прави 
значителното количество на бяла куча лобода (Chenopodium album L.), поветицовидно 
фасулче (Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.) и комунига (Melilotus sp.). Други по-силно 
застъпени представители от тази група са: еньовче (Galium sp.), лепка (Galium aparine L.), 
лъжлива лепка (Galium spurium L.), кози киселец, козя брада (Rumex sp.), кощрява (Setaria 
sp.), прешленеста/ зелена кощрява (Setaria verticilata/viridis (L.) Beauv.), глушина, фий 
(Vicia sp.), четирисеменна/ влакнеста глушина (Vicia tetrasperma L./ hirsuta (L.) S. Gary), 
урока (Bupleurum sp.), ранилист (Stachys sp.). 
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Овъглена дървесина е идентифицирана в питос № 2 и питос в кв. D 4, като 
преобладава тази от питос № 2. Дървесината от питос в кв. D 4 е представена единствено 
от дъб (Quercus L.). При тази от питос № 2 също преобладава дъбът, но е намерен и един 
фрагмент от леска (Corylus L.). В питос № 2 е съхранен и фрагмент от плод на дъб. 

 

V. Дискусия 

Глава „Дискусия” представлява интерпретирането на растителните останки от 
изследваните обекти по основните теми поставени в заглавието на дисертацията – диета, 
ритуал, палеосреда. Направен е опит да се проследят настъпилите промени през 
разглежданите епохи в използването на растенията. 

1. Тафономия – пътища за отлагане на растителните останки в изследваните 
структури 

1.1. Форми на съхранение на растителните останки 

Сред анализирания материал преобладават овъглените растителни останки, които 
се запазват при нагряване до температури надвишаващи 180-200° C (досег с огън) и без 
достъп на кислород. Съхраняването им е селективно, тъй като някои от тях изгарят 
напълно. В изследвания материал при много от пробите се наблюдава силна деформация и 
фрагментиране на голям брой от намерените останки, което свидетелства за изгарянето им 
при много висока температура, наличие на открит огън, влага или съчетание на някои от 
тези условия. Друго обяснение за силното фрагментиране и лошото съхранение на 
културните растения е предварителното им подлагане на обработка при приготвяне на 
храна. Трети фактор, който има значение за селективното запазване на овъглените 
растителни останки е тяхната предразположеност към фрагментация особено при 
механичен натиск. 

Друга форма, под която са съхранени част от изследваните растителни останки, е 
минерализацията. Отлагане на минерализирани растителни останки се наблюдава, когато 
минералите (фосфати и карбонати) обгръщат растителните клетки и тъкани и заместват 
тяхната структура. Минерализирани растителни останки се откриват в бунища, латрини, 
канализационни системи и други подобни. По този начин се запазват обикновено семена/ 
плодове с плътна структура, които са минали през храносмилателния тракт – например 
смокиня, грозде, ягоди и др. Друг възможен начин за минерализиране на останките е чрез 
корозията на метали като бронз и желязо, какъвто е случаят в Античен некропол 
Месамбрия. Минималното количество на минерализирани находки в разглежданите 
структури не позволява сигурното определяне на контекстите, тъй като по-вероятно става 
въпрос за случайно попадане на тези останки в тях или показва, че изследваните депозити 
са с ниска концентрация на минерали като нитрати и фосфати. 
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При изключително сухи условия (пустини, гробници) с ограничен достъп на 
кислород растителните останки се съхраняват в субфосилно състояние. То се наблюдава 
когато нивото на влага е много ниско и организмите, които разлагат органичните 
материали, не могат да оцелеят. Подобен начин на съхранение в разглежданите обекти бе 
установено в гробницата при с. Долно Изворово и в някои от цистите в некропола на 
Месамбрия. 

1.2. Археологически контекст 

За по-пълна интерпретация на растителните останки, намерени в археологическите 
обекти, е важно да се потърсят възможните пътища за отлагането им в съответните 
контексти. 

Ями и други негативни структури: попадането на растителни останки в ями 
може да стане при целенасочена човешка дейност (ако ямите са използвани като 
хранилища, при депонирането на отпадъчни продукти, при изпълнение на различни 
обреди и жертвоприношения1

Питоси/ долиуми. Растителните останки намерени в питоси/ долиуми обикновено 
са пряко отражение на припасите съхранявани в тях. Добра илюстрация на това твърдение 
е запазеният 159,4 кг. припас от ръж с примеси от просо в Стара Загора, обект 
„Полуподземни гаражи”. Много редки са случаите, в които се попада на цялостно запазен 
припас. По-често се намират минимални части от съхраняваното в съдовете, което все пак 
спомага за реконструкция на тяхното съдържание (пр. селището при с. Скобелево). Не са 
малко и примерите, особено що се отнася до по-малки съдове, в които не се откриват 
растителни останки и чрез археоботаничен анализ не би могло да се докаже какво е 
съхранявано в тях. При интерпретиране на съдържанието на съдове също трябва да се 
отчита възможността за случайно попадане на (част от) останките особено, ако са 

) или случайно. При използване на ямите за хранилища в тях 
могат да се запазят растителни останки (следи от припаса), които не е задължително да са 
в големи количества. В някои случаи ямите-зърнохранилища, не съдържат растителни 
останки, но се определят като такива поради начина на изграждане. При ями разположени 
сред жилищни и стопански структури, каквито са изследваните от Кабиле, скт. V и 
селището при с. Скобелево, би могло да се предположи изкопаването им във връзка с 
определени стопански функции (за съхранение на продукти, добив на материал и др.) и 
вторичното им използване за депониране на отпадъци или следи от предходно обитаване 
на селището. Не бива да се пренебрегва и възможността за случайно попадане на 
растителни останки в негативните структури. Ако те са оставяни незапълнени след своето 
използване, в тях попадат материали от околността понякога свързани с други селищни 
или стопански дейности. 

                                                            
1 Възможностите за отлагане на ботаничен материал свързан с ритуална дейност ще бъдат разгледани в следващата 
точка. 
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единични бройки. Такова би могло да бъде тълкуването на останките намерени в питос-
север в обект „Детска градина”, Несебър. 

Доста често в съдовете попада и овъглена дървесина. Тя, от една страна ни дава 
информация за видовото разнообразие на околната растителност, но от друга нейната 
интерпретация изцяло е обвързана с археологическата ситуация. Дървесината намерена в 
питосите/ долиумите би могла да е от дървен капак покриващ съда, но също така тя може 
да е част от конструкцията на помещението, в което е съхраняван съответният съд. 

Огнища/ пещи. Намерените растителни материали от и около огнища/ пещи биха 
могли да попаднат там в следствие на приготвяне на храна, дейност която предполага да 
се извършва в близост до отоплителното съоръжение. В подкрепа на това предположение 
са намерените фрагменти от каша/ хляб в пробите от тези структури в помещения №2 и 
№3 в Несебър, обект „Детска градина”; в пласта над есхарата в скт. V, в Античен град 
Кабиле. В пробите от огнища/ пещи се намират останки предимно на културни растения и 
в по-малки количества диворастящи. В тези проби често присъстват фрагменти овъглена 
дървесина, които спомагат да се възстанови разнообразието на дървесини използвани като 
горивен материал. При разглеждане на таблиците с овъглена дървесина от съответните 
проби се забелязва, че преобладава дъбът (Quercus sp.), който е ценен заради своите 
горивни качества. Той развива много висока температура за кратко време и това 
предопределя използването му в домакинството и за технически цели. От друга страна 
различни видове дъб са широко разпространени на територията на нашата страна. В по-
малки количества в пробите присъстват и други дървесни представители: леска (Corylus 
sp.), габър (Carpinus sp.), ясен (Fraxinus sp.), явор (Acer sp.) и др. Това разнообразие 
показва, че макар предпочитаната дървесина да е била дъб, са използвани и други видове 
достъпни за набавяне от околността. 

Наличието на плевели в пробите може да се тълкува като следи (отпадъчен 
продукт) от междинни етапи или от финалната обработка на реколтата, непосредствено 
преди подготовката на храната. Те обаче може да са се използвали и като алтернативен 
източник на отопление, влизайки в състава на т. нар. „dung cakes”. Това са „пити” 
приготвяни от животинска тор, като към нея се е добавял и друг растителен материал, 
обикновено остатъчни продукти от обработката на реколтата. Отпадъчните продукти след 
обработката на реколтата често са използвани и за храна на добитъка. Преминавайки през 
храносмилателния тракт на животните семената на голяма част от плевелните видове се 
запазват цели в тяхната тор. 

Помещения. Растителните останки запазени в помещения биха могли да бъдат 
намерени в описаните по-горе структури (съдове, огнища/ пещи), но е възможно да бъдат 
съхранени и в културния пласт отложен в помещенията. Тяхната интерпретация е 
съчетание на описаните по-горе проби от съдове и от и около огнища/ пещи, но 
включените в културния пласт останки обикновено са последица от различни дейности и 
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имат комплексен характер. В този смисъл, тези археоботанични находки също могат да 
бъдат резултат от обработката на реколтата, т.е. ако в помещението се е извършвала 
такава обработка, може да се очаква да се намерят остатъчните продукти от нея (плевелни 
видове, вилки/ оси на класчета и др.), както и от приготвяне и консумация на растителни 
храни. От друга страна, ако става въпрос за складово помещение, може да се попадне на 
припас. Такъв е случаят в обект „Св. Марина”, Созопол, където е намерен припас от 
пшеница, съхраняван в съд от нетраен материал (плетен кош (?), следи от който са 
запазени в овъглено състояние). 

Що се отнася до дървесината намирана в постройки, тя често отразява части от 
конструкцията на сградата. Не бива обаче да се пренебрегват и други възможни 
тълкувания, като дървесина използвана за гориво, части от мебелировка или фрагменти от 
предмети използвани в бита. За нейното по-точно интерпретиране е важно да се познава 
добре контекста, в който е отложена. Например при обект „Св. Марина”, Созопол 
дървесината изцяло е доминирана от дъб (Quercus L.). Фрагменти от дъб са запазени и 
върху северната стена на постройката, които показват използването му като строителен 
материал. Самата археологическа ситуация в помещение № 1 – силен пожар, при който 
голяма част от покривната конструкция и стените на втория етаж са се запазили върху 
пода на помещението, предполага подобна интерпретация и за останалата дървесина сред 
деструкциите. В помещение № 2 следите от пожар са сравнително по-слаби, но вероятно и 
тук намерената дървесина произхожда главно от строителен материал. Може дори да се 
предположи, че е част от покривната конструкция, тъй като пробата е взета от пласт с 
керемиди. Намерените единични фрагменти от слива/череша (Prunus sp.) и бор (Pinus sp.) 
биха могли да са части от мебели/ предмети (?) използвани в бита. Подобно тълкование е 
допустимо да се направи и за част от дървесината от помещенията в обект „Детска 
градина”, Несебър. В две от помещенията (№ 2 и № 3) са намерени отоплителни 
съоръжения, което подсказва, че част от дървесината във вътрешността на помещенията 
може да е резултат от използването ѝ като гориво. В самите отоплителни съоръжения 
запазените фрагменти дървесина са изключително малко, за да се направи сравнение с 
другите части на помещението. Ако се разгледат пробите от различните части на обекта се 
забелязва, че при всички дървесината от дъб (Quercus sp.) и леска (Corylus sp.) е в най-
голямо количество. За да се определи дали е имало предпочитания при използването на 
дадена дървесина за определена цел е необходимо да разполагаме с по-сигурни 
археологически контексти. 

2. Диета и земеделие – развитие и промени през епохите 

Обектите разглеждани в дисертацията принадлежат към класическата/ 
елинистическата, римската епохи, и късната античност (V в. пр. Хр. – VI в.). 
Археоботаничните данни от тези обекти позволяват да се проследи развитието на 
растителната диета на населението и земеделските практики през различните периоди. 
Акцент е поставен върху сравнение между изследваните обекти, като получените 
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резултати са съпоставени с данните от предходни изследвания за съответните епохи на 
територията на страната. При настоящата дискусия данните от погребалните структури са 
включени частично, тъй като те разкриват една по-специфична употреба на растенията. 

През втората половина на I хил. пр. Хр. и по-точно класическата/ елинистическа 
епохи се забелязва навлизането на голозърнестите пшеници (Tr. aestivum L./durum L.) в 
диетата на населението (обр. 2). Друга важна през този период култура е ечемикът 
(Hordeum vulgare L.), който в повечето от обектите като Несебър (обект „Детска градина”), 
Античен град Кабиле и Крепост има първостепенно значение (обр. 2). Съществува 
вероятността втората половина на I хил. пр. Хр. да е преходният период на утвърждаване 
на голозърнестите пшеници в региона, при което е логично населението да се е 
подсигурявало срещу лоша реколта, засявайки по-добре познати и по-непретенциозни за 
отглеждане култури като ечемика, което също би могло да бъде обяснение за неговото 
масово отглеждане. Подобно тълкувание може да се приеме и за присъствието на 
плевестите пшеници, които имат второстепенно значение в археоботаничните проби във 
всички обекти през този период (обр. 2). Възможно е те също да са били засявани с цел да 
се подсигури реколтата. 

В разглежданите обекти от класическата/ елинистическата епохи просото е 
изместено от пшениците и ечемика, като в нито един от обектите то няма водещо значение, 
а в черноморските колонии (Аполония, Месамбрия), находки на тази култура липсват. В 
някои обекти от късната желязна епоха, като Копривлен и обект № 26 при Свиленград, 
просото е сред основните култури. Трудно е да се потвърди дали през класическата и 
елинистическата епохи значението на просото намалява, тъй като не разполагаме с 
достатъчно данни от тези периоди, но на база на настоящите изследвания бихме могли да 
предположим, че тази житна култура леко отстъпва на останалите. Просото присъства и в 
обектите от римската епоха, а в Крепост е водещата по количество култура. Поради 
липсата на повече данни за римската епоха не може да се определи каква е неговата роля 
през този период. 

През римската епоха голозърнестите пшеници придобиват все по- голямо значение. 
Тази тенденция, обаче не може да се проследи в изследваните обекти от България, тъй 
като повечето от включените в настоящата работа обекти от тази епоха са погребални, а 
не селищни структури. От некрополите също може да се получи информация за диетата на 
населението, но тя обикновено разкрива само определени нейни аспекти свързани с 
ритуала. Единственото разгледано селище е Скобелево, при което се наблюдава описаната 
по-горе тенденция за водещо значение на голозърнестите пшеници (обр. 3). Данните от 
един обект са твърде недостатъчни да се направи заключение за цял регион. 
Потвърждаването или отхвърлянето на направените предположения би могло да се 
направи след натрупването на повече данни от обекти от римската епоха. 
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Изследвани археоботанично обекти от късната античност в Югоизточна България 
също липсват. Единствените данни, с които разполагаме са тези от обект „Полуподземни 
гаражи” в гр. Стара Загора, в който е изследван припас от ръж с примес от просо. За 
разлика от римската епоха, обаче, изследваните обекти от късната античност в другите 
части на страната са повече. Резултатите от тях позволяват да се заключи, че 
голозърнестата пшеница запазва своето водещо значение и през тази епоха. През късната 
античност другата култура, която има водещо значение е ръжта (Secale cereale L. – обр. 3). 
В някои от обектите като Стара Загора, Ятрус – Кривина и Дичин тя е доминиращата 
житна култура. Значението на ечемика през епохата намалява и той обикновено има 
второстепенна роля. В края на късната античност отново се забелязва увеличаване 
значението на просото. 

Бобовите култури също са били съставна част от диетата на населението. През 
класическата/ елинистическата епохи най-голямо значение са имали уровът (Vicia ervilia 
L.) и лещата (Lens culinaris Medik.), с лек превес на урова (обр. 2). Ако тези данни се 
сравнят с другите изследвани обекти от територията на страната от втората половина на I 
хил. пр. Хр. се вижда, че резултатите се запазват, като уровът се среща в 87% от 
изследваните обекти, а лещата в 73% (обр. 4). В сравнение с тези две култури грахът 
(Pisum sativum L.) присъства доста по-рядко (в 40% от обектите) и в по-малки количества. 
През римската епоха и късната античност лещата запазва своето първостепенно значение, 
докато уровът е изместен по честота на намиране от граха (обр. 3 и 4). 

През късната античност в диетата на населението навлиза още една бобова култура 
– баклата (Vicia faba L.). На територията на страната тя вероятно започва да се отглежда от 
римската епоха или дори малко по-рано, тъй като единични находки на това растение са 
намерени в Кабиле от елинистическата епоха и в могилно погребение при с. Драгодан – II 
в. сл. Хр. По-сигурно, обаче, за нейното отглеждане на територията на България може да 
се говори за периода на късната античност. През тази епоха тя се среща в 40% от 
изследваните обекти като в повечето от тях е сред основните бобови култури (обр. 4). 
Друга бобова култура, която се появява през късната античност и липсва през по-ранните 
разглеждани периоди е нахута (Cicer arietinum L.). Това е култура, която е била позната на 
населението обитаващо днешните български земи през неолита и халколита, но вероятно 
поради факта, че нахутът изисква по-топъл климат, не успява да се наложи като водеща 
култура в тези географски ширини. След халколита находки на нахут в археологическите 
обекти в България не са намерени до периода на късната античност, когато такива се 
появяват в три обекта – Дренково, Ковачевско кале, Дичин. Липсата на находки на нахут 
при изследваните средновековни обекти в България показват, че той вероятно отново не 
успява да се наложи трайно по нашите земи. От друга страна той се фрагментира при 
овъгляване и става трудно разпознаваем. Така че натрупването на повече изследвания ще 
покаже значението му в региона. 
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Диетата на населението е била допълнително разнообразявана чрез консумацията 
на различни плодове (обр. 4) и подправки. Плодовете са били съставна част от 
хранителния режим на хората още от неолита, като първоначално те са били обект на 
събирателство и постепенно се преминава към тяхното култивиране. Икономиката през 
римската епоха се свързва с допълнително развитие на овощарството и обогатяване на 
диетата. Значително се увеличава импортът на плодове извън границите на техния 
естествен хабитат (смокиня, праскова, фурма, пиния и др.). Увеличава се вносът и 
разпространението на типично средиземноморски култури в различните римски 
провинции. Потвърждение на тези изводи получаваме и от данните от изследваните 
обекти в България. Количеството и разнообразието на плодовете значително нараства през 
римската епоха, макар и някои от вносните видове да са били познати още от елинизма 
(като пиния, фурма и др.). 

В изследваните обекти са намерени общо 67 таксона потенциални плевелни, 
рудерални и други диворастящи представители на заобикалящата растителност. Те могат 
да послужат като източник на информация относно почвите, земеделските практики и 
екологичните условия в непосредствения хинтерланд на обектите. 

Данните получени от плевелите не позволяват категорично да се определи, какви 
култури са били засявани – зимни или пролетни. Голяма част от тях заплевяват и двата 
типа култури, като лек превес имат тези с афинитет към зимните. Характерно за зимните 
култури е, че те се засяват късна есен и се жънат през юни – юли. Такива култури са 
различните видове пшеници, ръж и ечемик. Ечемикът, обаче не е типична зимна култура, 
тъй като може да се засява и през пролетта. Пролетните култури се засяват ранна пролет и 
дават продукция в края на лятото. Такива култури са повечето бобови насаждения, а от 
житните – просото. От намерените плевели може да се заключи, че в околността са 
отглеждани и двата типа култури (пролетни и зимни). По-голяма част от житните култури 
вероятно са се засявали през есента, а бобовите – през пролетта. 

На база на разнообразието на плевелите биха могли да се предположат начините за 
събиране на реколтата. Жънене близо до земята е било практикувано през античността и 
особено при интензивното земеделие по време на Римската империя. Това може да бъде 
проследено и в настоящото изследване, където се забелязва едно значително разнообразие 
на плевелите, включително и на такива, които не достигат голяма височина. Ограниченото 
видово разнообразие и височината на плевелите не винаги е сигурен индикатор за начина 
на прибиране на реколтата. Според Ellenberg в една добре отглеждана нива броят на 
плевелните видове е седем пъти по-голям от този в занемарена. Това се дължи на факта, че 
в занемарената нива избуяват високите плевели, които потискат малките и по-бавно 
растящите. Това дава обяснение на факта защо при едно по-добре развито земеделие, 
каквото се наблюдава през античността, разнообразието на плевелите се увеличава. Що се 
отнася до сравнението между класическия/ елинистически период с римската епоха/ 
късната античност разнообразието на потенциалните плевени, рудерални и други 
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диворастящи растения почти не се променя. Това, което се забелязва е, че количественото 
им присъствие през римската епоха/ късната античност се увеличава. 

Изследването на два припаса, в обект „Св. Марина” – гр. Созопол и обект 
„Полуподземни гаражи” – гр. Стара Загора, позволяват да се направят някои изводи за 
начина на съхраняване на реколтата. Наличието на голямо количество плевели и при двата 
обекта и вилки/ оси на класчета в Созопол показват, че вероятно голяма част от реколтата 
се е съхранявала грубо пречистена. Финалната обработка е ставала непосредствено преди 
приготвянето на храната, като твърде вероятно е включвала и ръчно отделяне на 
плевелите от съответната култура. 

Някои от потенциалните плевелни и диворастящи видове, като бяла куча лобода 
(Chenopodium album L.), обикновена пача трева (Polygonum aviculare L.), кози киселец/ 
козя брада (Rumex sp.), тученица (Portulaca oleraceae L.) вероятно са влизали и в състава 
на човешката диета, но сигурни заключения относно тяхната употреба трудно биха могли 
да се направят единствено на база на археоботаничните находки. 

3. Растенията в ритуален контекст – развитие и промени през епохите 

Ботаничните останки откривани в светилища и некрополи дават информация за 
значението на различни растения в религиозните практики и за използването на 
растителни продукти и храна в ритуален контекст. Същевременно по тях може да съдим и 
за заобикалящата растителност. Често в такива контексти се откриват растения с импортен 
характер, като пиния, фурма и др., което подсказва по-специалната им употреба и развити 
търговски връзки със съседни райони. От друга страна, при тяхната интерпретация трябва 
да се има предвид и специфичния им контекст на намиране. 

Анализираните в настоящата работа археоботанични материали намерени в 
ритуален контекст идват предимно от некрополи, които принадлежат към 
елинистическата и римската епохи. Изключение прави светилището при с. Крепост. От 
хронологическа гледна точка превес имат материалите от римската епоха. По-голямата 
част от намерените растителни останки са овъглени (Крепост, Кабиле, Скобелево, 
Карнобат, Ветрен и др.), но се срещат и такива съхранени в субфосилно състояние 
(запазени благодарение на изключително слабия достъп на кислород в цисти и гробници 
или на консервиращите свойства от корозията на метали – Месамбрия, Долно Изворово). 

3.1. Светилища 

Данни за археоботанични изследвания на светилища от разглежданите периоди 
почти липсват2

                                                            
2 Виж глава “Състояние на проучванията”, т.2 

.  Повечето подобни обекти, при които са прилагани ботанични анализи 
принадлежат към т.нар. „ямни полета”. Археоботаничните анализи на светилища показват 
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голямо видово разнообразие на ботаничния материал, като основна част от него е 
съставена от житните култури. Често присъстват и находки на плодове с местен или 
импортен характер. Растителните останки намерени в подобен контекст биха могли да се 
тълкуват като жертвоприношения, но те вероятно отразяват и следи от припаси/ запаси 
свързани с обслужване дейността на светилището и/ или обредните угощения „ritual 
meals”, в които растителната храна е заемала важна роля. В повечето случаи растителните 
останки намерени във светилища не се различават съществено от тези произхождащи от 
селищни структури, следователно ако тези останки са резултат от обредно меню, то не се 
е различавало съществено от типичната диета на населението по това време (поне що се 
отнася до растителната храна). По-скоро разликите би трябвало да се търсят в начина на 
приготвяне, а не в състава на продуктите, от които е съставено. 

За разлика от други региони в Европа, в България находките на плодове са 
сравнително редки и в малки количества. Добър образец за това е и разглежданото в 
настоящата работа светилище, при което плодовете заемат едва 1% от всички намерени 
останки. Те са представени от единични находки на смокиня и дрян. Друго, което прави 
впечатление в светилището при с. Крепост е изключително голямото количество останки 
на потенциални плевелни и рудерални растения, които заемат 48% от находките. 

Сравнително малкото количество растителен материал в обредните ями може да се 
свърже с ритуалния им характер и поставянето на ограничено количество растителни 
храни с ритуална цел, поради което и не би следвало да са в големи количества, както при 
припасите от културни растения в селищен контекст. От друга страна климатичните 
условия в България не позволяват съхранението на растителни останки, ако не попаднат в 
контакт с огън, което също може да е причина за минималните количества и селективното 
запазване на растителни ритуални дарове, само в случаите когато има условия, 
позволяващи тяхната консервация (овъгляване, напълно суха или безкислородна среда). В 
ритуални комплекси полагането на различни видове храни е обичайна практика. Находки, 
които могат да бъдат определени като хляб/каша или месеста част на плод са открити и в 
няколко от изследваните ями, което може да се разгледа като доказателство за обредния 
им характер. При фрагментите от ями № 1, № 40 и № 101Б е запазен перикарп на културни 
житни и в тези случаи по-сигурно може да се говори за каша/ хляб. 

Откритите в ямите въглени и пепел биха могли да се обяснят със съхраняване на 
пепелта и останките от домашни огнища в ямите. Ако приемем тази хипотеза, 
присъствието на потенциални плевелни, рудерални и други диворастящи видове би могло 
да се обясни като съставна част на горивото от пещите и дори като следи от т. нар. “dung 
cakes”. Голямото количество потенциални плевелни растения много напомня остатъчни 
продукти след обработката на реколтата. Като се има предвид и не малкото намерени 
семена/ плодове на културни видове, може да се предположи, че по-скоро става въпрос за 
изгаряне на силно заплевени посеви или цели снопове, заедно със съпътстващите ги 
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плевели. Трябва да се отчете и възможността за случайно попадане на част от останките в 
негативните структури. 

3.2.  Некрополи 

Растителните останки намерени в некрополи разкриват важни аспекти от 
погребалните практики свързани с участието на растителни материали, продукти и храни. 
Изследванията от елинистическата епоха са значително по-малко в сравнение с тези от 
римската, но съществени разлики във видовото разнообразие на растителните 
жертвоприношения не се наблюдават (обр. 6). Преобладаващи и през двете епохи са 
плодовете, като през римската епоха се срещат също така бобови, а през елинистическата 
– културни житни растения. 

Семена и плодове в погребален контекст 

Най-често срещаното растение в разглеждания тип контексти е орех (Juglans regia 
L.). Употребата му се засилва през римската епоха, където срещаемостта му е 82%, докато 
през елинизма е едва 17% (обр. 6). Традицията на поставяне на орехи в гробове от 
римската епоха е засвидетелствана и в други части на империята. За пример могат да се 
посочат некрополи от днешна Италия и Франция. Присъствието му в гробните 
съоръжения може да се обвърже с неговата символика. Смятан е за символ на световното 
дърво и плодородието. Други характерни за гробовете находки са тези на фурма (Phoenix 
dactilifera L.), пиния (Pinus pinea L.), шам фъстък (Pistacia vera L.) и лоза (Vitis vinefera L.), 
със срещаемост между 17% и 50% (обр. 6).Находките на растения, които не могат да 
растат в климатичните условия на нашата страна, като пиния, фурми и шам фъстък са 
пряко доказателство за техния внос и съществуващи търговски взаимоотношения, 
свързани с включването на Тракия в една глобална държавна структура, обединяваща 
големи територии около Средиземноморския басейн. От своя страна глобализацията на 
античния свят води до свободна миграция на население и безпрепятствен обмен на идеи, 
стоки, капитали. Това са едни от характерните гробни дарове за разглежданите периоди и 
извън границите на обсъжданата в дисертацията територия. Присъствието им предимно в 
некрополи и светилища показва определена тяхна символика. От друга страна те могат да 
се разглеждат като елемент на престиж и се свързват с по-високия социален статус на 
погребаните. Добър пример за обвързаност между социалния статус и растителните 
находки в гробовете дава некрополът на Кабиле (обекти № 6 и № 8 по трасето на АМ 
Тракия). Впечатление прави големият брой семена и части от шишарки от пиния в 
гробовете от обект № 6, което е свързано с техния представителен характер. За сравнение 
може да се посочи наличието на единични находки на семена на този импортен вид само в 
два от проучените общо 40 гроба с кремация от обект № 8 от същата епоха. Други 
срещани растителни дарове на територията на страната са плодове/ семена на: леска 
(Corylus avelana L.), бадем (Amygdalus communis L.), смокиня (Ficus carica L.), череша 
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(Prunus avium L.), дрян (Cornus mas L.), круша (Pyrus communis L.) и др. (обр. 6). В някои 
от гробните съоръжения са намерени също плодове/ семена на културни житни и бобови. 

Фрагментите от каша/ хляб са често срещани в погребалните комплекси, както в 
тези изследвани от България, така и в такива от останалите региони от Европа. Това 
предполага съществуването на практика за поставяне на хляб в гробовете. Присъствието 
му в гробове може би е свързано с погребалното угощение, при което покойникът е 
възприеман като сътрапезник и следователно в гроба е поставяна храна от погребалната 
трапеза. 

Подобни растителни даровете са откривани и в некрополи в други части на 
Римската империя. Находките от България потвърждават заключението, че съществени 
разлики в храната от растителен произход, предназначена за живите и мъртвите, както в 
обектите от Централна и Западна Европа, така и тук на Балканите не се забелязват. 

Поднасянето на растителни жертвоприношения е обичайна практика в древността. 
Последното е широко застъпено в иконографията на част от надгробните плочи от 
римската епоха (сюжета: „погребално угощение”), където обикновено е изобразен поднос 
с плодове, хляб и др. Подобни изображения се наблюдават и в паметници от елинизма. 
Пример за такъв е Казанлъшката гробница, в централната сцена, на която е представено 
погребално угощение. Трапезата пред владетеля е съставена изцяло от храни с растителен 
произход: плодове (грозде и сливи), хлябове, сладкиши т.н. Изборът на подобен вид 
трапеза може да бъде свързан едновременно със специфични обредни практики и с 
определени вкусови предпочитания. От подбора на плодовете, засвидетелствани в 
погребалните структури, прави впечатление наличието на голямо количество екзотични, 
импортни видове. Важно е да се обърне внимание, че тези вносни плодове не се срещат 
във всички гробни съоръжения. Те са застъпени предимно в комплекси, принадлежащи на 
лица, чийто висок социален статус ги отличава от останалите, какъвто е случаят в Кабиле. 

Дървесина в погребален контекст 

Част от идентифицираната дървесина вероятно произлиза от различни предмети 
поставяни в гробовете. Такова приложение може да се предполага за някои видове 
намерени само като единични фрагменти (пр.: ела (Abies sp.) – от кладата в обект № 7 при 
с. Кабиле). Като друг пример за подобна употреба могат да се посочат намерените 
фрагменти от бор (Pinus sp.) в няколко гроба от Месамбрия, части от погребални венци. 
Интерес представлява и намереният кедър (Cedrus sp.), от който е бил изработен 
запазеният дървен ковчег, отново в гроб от Месамбрия (обр. 7). Този импортен вид 
показва съществуващите търговки връзки на колонията през елинизма и загатва за по-
високия социален статус на погребания. Не винаги обаче дървените предмети в гробовете 
са от рядко срещани видове. В обект № 6 (гроб I - 5) и обект № 7 при с. Кабиле са 
намерени части от предмети съответно от подсемейство сливови (Prunoideae) и леска 
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(Corylus sp.). Идентифицирането им като предмети е направено на база на следи от 
обработка, но поради силно фрагментирания им характер не могат да бъдат определени 
по-точно. 

В гроб I – 5, обект № 6 при с. Кабиле са регистрирани фрагменти от корк, които в 
следствие на изгарянето са силно безформени. Би могло да се предположи, че те са части 
от подметки. Като примери за запазени коркови подметки могат да се посочат намерените 
в Тулово и Чаталка. 

Присъствието на дадени видове дървесина в гробните съоръжения би могло да се 
обясни и с определена тяхна символика. Такъв пример са намерените лозови клонки в 
някои обекти като Житосвят, Чаталка, Драгодан, които се свързват с култа към бога 
Дионис. Те са приемани като символ на хтоничните и вегетативни функции на тракийския 
Херос, с когото през римската епоха са отъждествявани погребваните аристократи. 

Най-многобройна и често срещаната дървесина при гробовете с кремация е тази от 
дъб (Quercus sp.). Тя е установена в 100% от обектите от елинистическата епоха и едва в 
50 % от тези от римската епоха (обр. 7). Както бе споменато по-горе в текста дъбовите 
гори са доминиращи в низините и предпланинските райони на България. Тяхното 
използване във всекидневния живот и преобладаването на този вид дървесина в 
археоботаничните находки е напълно обяснимо. Възможно е намаленото използване на 
дъб през римската епоха да е свързано с унищожаване на горите и отваряне на по-широки 
обработваеми площи, пасища и деградиране на горите във вторични съобщества в близост 
до големи и дълготрайни селища, какъвто е случаят при Кабиле. Други често 
констатирани дървесни видове са габър (Carpinus sp.), леска (Corylus sp.), ясен (Fraxinus 
sp.), явор (Acer sp.), сливови/ розоцветни (Prunoideae/ Rasaceae), лоза (Vitis vinifera L.) и 
бор (Pinus sp.). По-рядко се установява наличие на бряст (Ulmus sp.), елша (Alnus sp.), 
елшовиден зърнастец (Frangula alnus Mill.), дрян (Cornus sp.), круша/ ябълка (Pyrus/ 
Malus) – обр. 7. Те по всяка вероятност отразяват растителността, заобикаляща 
некрополите, в които са намерени. При това състояние на проучванията е трудно да се 
проследят регионалните различия в използваната дървесина. Повечето обекти, от които е 
изследвана такава са разположени в Югоизточна България, както и няколко обекта по 
Черноморското крайбрежие. Сравнявайки черноморските обекти с тези от вътрешността 
на страната, не се забелязват съществени различия (обр. 7). За да може да се разгледат по-
детайлно приликите и разликите между отделните микрорегиони е необходимо да 
разполагаме с повече данни. Подобно е положението и при опита да се потърсят 
хронологическите различия в използваната дървесина през елинистическата и римската 
епохи, тъй като при повечето обекти не са изследвани достатъчен брой фрагменти 
(минимум 100 – 300 броя), за да се получи представителна извадка. Все пак се забелязва, 
че през римската епоха дъбът се среща по-рядко (през елинизма срещамостта му е 100%, 
докато през римската епоха – 50%), липсва и дървесина от явор, която има срещаемост 
33% през елинистическата епоха (обр. 7). През римската епоха се наблюдава по-голямо 
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разнообразие при използване на крайречните гори. Установена е употребата на елша и 
елшовиден зърнастец, които липсват през елинизма. 

4. Околна растителност, среда и нейното ползване през разглежданите епохи 

4.1. Околна среда през разглеждания период 

В края на холоцена е имало три краткотрайни периода на застудяване последвани 
от затопляне на климата, засягащи Европа и цялото северно полукълбо. Едно от тези 
захлаждания, съпроводено със засилен пренос на атлантически въздушни маси и 
овлажняване на климата е настъпило около 2650 cal BP. Тези условия са били 
благоприятни за разширяване на горската растителност. По това време границата на 
горите в Източна Европа и България се придвижва на юг. Захлаждането е продължило 
няколко стотин години и е било последвано от повишаване на температурите. Тези 
климатични промени са регистрирани и по палинологични данни от България. През 
разглеждания период наред с климатичните колебания увеличеното антропогенно влияние 
води до промени на горската растителност. 

4.2. Реконструкция на околната среда и нейното използване от човека 

Резултатите от археоботаничните изследвания спомагат за установяването на 
човешкото влияние върху естествената растителност в района на обектите, което е 
свързано най-вече с унищожаване на горите. Това влияние започва още с развитието на 
земеделието от неолита, като археоботаничните данни показват, че то прогресивно се 
засилва през бронзовата епоха и античността. 

Според археоботаничните данни смесените дъбови гори са доминиращи през 
изследвания период (обр. 5), както за вътрешността на Тракия, така и за Черноморието. 
Преобладаването на дъбовите гори с участие на габър, явор, леска и др. в района на 
Кабиле се потвърждава и от палинологичните изследвания на Стралджанското блато. 
Около 2830 cal. BP е установена силната им деградация в резултат на човешката дейност, 
последвано от възстановяването им след 1330 cal. BP. Различни видове малки дървета и 
храсти са формирали подлес в горите и са били разпространени в пограничните им зони 
(обр. 5). В изследваните проби са идентифицирани семена/плодове и/или дървесина от 
дрян, бъз, леска, глог и др. Данни за крайречни гори съставени от върба, елша, топола, 
бряст присъстват, както в поленовите диаграми, така и в археоботаничните данни, като 
увеличаването на овъглена дървесина през римската епоха показва по-широкото им 
използване (обр. 5). 

Около някои от изследваните обекти се наблюдава присъствие на растителност, 
произхождаща от влажни зони – Phragmites sp., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 
Eleocharis sp., Carex sp., Spаrganium sp. Най-осезаемо това се забелязва при Кабиле и 
Скобелево. 
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През римската епоха се установява намаляване на дървесината на дъб за сметка на 
увеличаване на други дървесни представители като Cornus sp., Acer sp., Carpinus sp., 
Ulmus sp. Тези изменения биха могли да се обяснят със засилената човешка дейност, 
увеличаване на обработваемите площи и използване като гориво на дървесина с не 
толкова добри качества като на дъба. Някои от идентифицираните таксони, като дрян 
(Cornus sp.) и бъз (Sambucus sp.), са индикатор за открити и разсветлени площи, които 
също могат да бъдат разгледани като свидетелство за антропогенни промени на 
растителността. Други индикатори за открити тревни площи и пасища са 
идентифицираните останки на семена/ плодове на Agrimonia eupatoria L., Cruciata laevipes 
Mill., Potentilla sp., Rumex crispus L./ obtusifolius L. и др. 

Най-силното човешко влияние върху естествената растителност е установено в 
периода от късната бронзова епоха до средновековието. Интензивно унищожаване на 
горите от бронзовата и още повече от желязната епоха нататък е установено и при 
изследванията в Стара планина и Средна гора. Подобна е ситуацията и в други региони на 
страната, като Северното и Южното Черноморие. 

 

4.  Заключение 

Заключението обобщава направените в предходните глави анализи и изводи. 
Изведени са основните тенденции в растителната диета на населението, значението на 
растенията в ритуални контексти, както и промените в околната среда в следствие на 
човешката дейност. При интерпретирането на растителните останки е обърнато внимание 
на начина и контекста на тяхното съхранение. Потърсени са възможни тълкования за 
пътищата на отлагане на ботаничния материал в съответните археологически структури. 

В настоящата работа е проучен растителен материал от 12 археологически обекта, 
включващи селищни структури, светилища и некрополи от Югоизточна България. 
Хронологическият диапазон на изследваните контексти е от средата – втората половина V 
в. пр. Хр. до V – VI в. сл. Хр. Най-ранните растителни останки произлизат от обект 
„Детска градина”, гр. Несебър (средата – втората половина на V в. пр. Хр.), а най-късните 
от обект „Полуподземни гаражи”, гр. Стара Загора (V – VI в.). Изследваните материали 
представляват запазилите се в археологически контекст растителни макроостанки (семена/ 
плодове и дървесина). Археоботаничният анализ на макроостанки от разгледаните обекти 
разкри широк диапазон от културни и диворастящи растения. Това позволи да се добие 
информация за култивираните от човека растителни видове, за земеделските практики 
свързани с тях, заобикалящата растителност и влиянието на човека върху нея, както и 
използването на растенията в ритуален контекст. Акцент е поставен върху сравнение 
между изследваните обекти, като получените резултати са съпоставени с данните от 
предходни изследвания за съответните епохи на територията на страната. 
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През разглеждания период се наблюдават значителни промени във видовия състав 
на отглежданите растителни култури. Тези промени са свързани и с важни трансформации 
на земеделските практики и човешкото влияние върху ландшафта. Една от тях е прехода 
от по-ниско продуктивните, но издръжливи на неблагоприятни условия плевести пшеници 
към по-продуктивните и взискателни към условията на обработка голозърнести пшеници. 

През втората половина на I хил. пр. Хр. и по-точно класическата/ елинистическата 
епохи голозърнестите пшеници (Tr. aestivum L./durum L.) стават все по-разпространена 
култура, заемаща важно място в диетата на населението. Друга житна култура от значение 
през този период е ечемикът (Hordeum vulgare L.). Доминиралите в предходните периоди 
плевести пшеници (Tr. monococcum L./ dicoccum Shrank.), все още присъстват в 
археоботаничните находки, но в сравнение с голозърнестите, те са значително по-малко. 
Находките на оси на класчета на голозърнести пшеници от обект „Св. Марина” в Созопол 
показва, че тетраплоидната форма преобладава над хексаплоидната. Липсата на повече 
подобни изследвания не позволява да се заключи дали това е единичен случай, или може 
да се наблюдава като тенденция и в други части от страната. Просото (Panicum miliaceum 
L.), което е имало доминираща роля през ранножелязната епоха, е изместено от 
пшениците и ечемика през класическата/ елинистическата епохи, като в нито един от 
обектите то няма водещо значение, а в черноморските колонии (Аполония, Месамбрия), 
находки на тази култура липсват. 

Проследяването на тенденциите в отглеждането и използването на житните 
култури през римската епоха е по-трудно, тъй като повечето от изследваните обекти от 
този период (с изключение на Скобелево) са свързани с ритуални практики, т.е. идват от 
контексти с по-особена функция. Данни за късната античност в настоящата работа дава 
изследването на един обект („Полуподземни гаражи”, гр. Стара Загора). Като цяло 
археоботаничните изследвания за римския период и късната античност на територията на 
Югоизточна България почти липсват, което затруднява определянето на водещите 
земеделски култури през тези периоди. Разглеждайки предходните и настоящите 
археоботанични изследвания е направен опит да се проследят основните тенденции в 
отглеждането и използването на растенията. Резултатите от тях позволяват да се заключи, 
че голозърнестите пшеници изцяло изместват плевестите и запазват своето водещо 
значение и през тези епохи. През късната античност другата култура, която взима превес е 
ръжта (Secale cereale L.), като в някои обекти тя е доминираща. Ечемикът леко отстъпва 
на останалите житни култури като обикновено има второстепенна роля. В края на късната 
античност отново се забелязва увеличаване значението на просото. 

Съставна част от диетата на населението са били бобовите култури. През 
класическата/ елинистическата епохи най-голямо значение са имали уровът (Vicia ervilia 
L.) и лещата (Lens culinaris Medik.). През римската епоха и късната античност лещата 
запазва своето първостепенно значение, докато уровът е изместен по честота на намиране 
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от граха. През късната античност в диетата на населението навлиза още една бобова 
култура – баклата (Vicia faba L.). 

В сравнение с предходните епохи, през изследваните периоди се наблюдава 
нарастване значението на различни плодове и други овощни култури. Плодовете са били 
съставна част от хранителния режим на хората още от неолита, като се предполага, че 
първоначално те са били обект на събирателство и в последствие култивирани. През 
римската епоха количеството и разнообразието на плодовете в археоботаничните 
материали се увеличава, като това отразява и нарасналата роля на овощарството през този 
период. Важно е да се отбележи, че някои от вносните видове са били познати още от 
елинизма (като пиния, фурма, маслина и др.), но тяхното разпространението в рамките на 
римската империя става много по-масово и лесно, благодарение на силно развитата 
икономика. 

Анализът на потенциалните плевелни растения, намерени в изследваните 
археоботанични проби не позволява категорично заключение, относно преобладаването на 
зимни или пролетни култури. Голяма част от плевелните растения заплевяват и двата типа 
култури, като лек превес имат тези с афинитет към зимните. Разнообразието на плевелите, 
включително и на такива, които не достигат голяма височина, позволява да се 
предположи, че жъненето е ставало близо до земята. 

Растителните останки откривани в светилища и некрополи дават информация за 
значението на растителните продукти и храна в религиозните практики през изследваните 
периоди. Често в такива контексти преобладават плодовете, като се откриват и такива с 
импортен характер (пиния, фурма и др.), което подсказва и по-специфичната им употреба, 
а вероятно и определена тяхна символика. Наличието на импортни видове, от друга 
страна, е пряко доказателство за развити търговски връзки и контакти със 
Средиземноморския район и Близкия изток. 

Ботаничният материал, произлизащ от светилища, показва голямо видово 
разнообразие. Често присъстват житни и бобови култури. В България находките на 
плодове са сравнително редки и в малки количества. Растителните останки намерени в 
подобен контекст биха могли да се тълкуват като жертвоприношения, но те вероятно 
отразяват и следи от припаси/ запаси свързани с обслужване дейността на светилището и/ 
или обредните угощения. 

Интересно е да се отбележи, че не се наблюдават съществени разлики във видовото 
разнообразие на растителните жертвоприношения при некрополите от елинистическата и 
римската епоха. Преобладаващи и през двете епохи са плодовете, като през римската 
епоха се срещат също така бобови, а през елинистическата – културни житни растения. 
Често в този тип структури присъстват плодове с икономическа важност и импортен 
характер, като пиния, шам фъстък, фурма и др. Те от една страна са пряко доказателство 
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за развити търговски връзки, но от друга се свързват с по-високия социален статус на 
погребаните. Фрагментите от каша/ хляб са често срещани в погребалните комплекси, 
което предполага съществуването на практика за поставяне на храна/ хляб в гробовете. 

На база на направените анализи на използваната дървесина в кремациите се вижда, 
че не е имало предпочитания към определени видове. На този етап на проучванията е 
трудно да се проследи съществуването на хронологически и регионални различия при 
нейната употреба. Тя се отличава с голямо разнообразие и представя до голяма степен 
заобикалящата дървесна растителност. И през двата периода (елинистически и римски), от 
които произлиза дървесината, превес има тази от дъб. През римската епоха неговото 
количество намалява и по-често се срещат представители на крайречните гори, като бряст, 
върба/ топола и др. Част от идентифицираната дървесина вероятно произлиза от различни 
предмети поставяни в гробовете. Такова приложение може да се предполага за някои 
видове намерени само като единични фрагменти, такива с импортен характер, както и за 
тези, по които личат следи от обработка. 

Анализът на овъглена дървесина показва, че през разглежданите епохи смесените 
дъбови гори са доминиращи за региона. Наред с това са представени и различни видове 
малки дървета и храсти, които участват като подлес в горите или пограничните им зони. 
Такива са намерените в пробите дрян, бъз, леска, глог и др. През римската епоха се 
увеличава използването на крайречна растителност, храсти и малки дървета. Това от своя 
страна свидетелства за увеличаване на антропогенното влияние върху околната 
растителност и унищожаване на горите. 

Свидетелство за открити и разсветлени площи в горите, както и за вторични 
съобщества, получаваме чрез идентифицираната дървесина и/или семена/ плодове от 
дрян, бъз и къпина/ малина, както и от диворастящи тревисти растителни видове, 
характерни за открити пространства и пасища (Scilla sp., Rumex crispus L./ obtusifolius L., 
Vulpia sp., Agrimonia eupatoria L., Cruciata laevipes Mill.). Редукцията на дъбовите гори по-
ясно се забелязва през римската епоха. Като индикатори за това могат да се посочат 
намаляване количеството на идентифицираните фрагменти от дъб (Quercus sp.) и 
увеличаване на тези от габър (Carpinus sp.). Фрагментите от габър биха могли да 
представляват келявия габър (Carpinus orientalis Mill.), който се развива като вторична 
растителност на мястото на унищожени дъбови гори. В археоботаничните проби има и 
индикации за наличие на влажни зони. Данни за това съществуват най-вече при обектите в 
Кабиле и Скобелево, където присъствието на макро-останки от влаголюбива растителност 
е по-осезаемо (Phragmites sp., Spаrganium sp., Carex sp., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla). 





 

Обр. 2 – Графика на процентно съотношение на най-често срещаните културни растения 
през класическата/ елинистическата епохи. 

 

 

Обр. 3 – Графика на процентното съотношение на най-често срещаните културни 
растения през римската епоха/ късната античност. 
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наименование/ епоха Кл/ЕЕ % РЕ/КА % 
еднозърненка Triticum monococcum  L. 100 40 
двузърненка Triticum dicoccum Shrank. 50 47 
голозърнеста пшеница Tr. aest./durum L. 88 67 
спелта Tr. spelta (L.) Thell. 6 7 
ечемик Hordeum vulgare L. 94 93 
просо Panicum miliaceum L. 56 87 
овес Avena sativa L. 19 47 
ръж Secale cereale L. 44 60 
сорго Sorghum bicolor var bicolor  19 20 
нахут Cicer arietinum L.   20 
секирче Lathyrus sativus L. 13 40 
леща Lens culinaris Medik. 69 47 
грах Pisum sativum L. 38 47 
уров Vicia ervilia L. 81 40 
бакла Vicia faba L. 6 40 
фий Vicia sativa L.   13 
бадем Amygdalus communis L.   13 
вишна Cerasus vulgaris Miller 6   
дрян Cornus mas L. 25 33 
глог Cratаegus sp. 6   
смокиня Ficus carica L. 13 20 
ягода Fragaria vesca L. 13 7 
орех Juglans regia L.   27 
ябълка Malus sylvestris L.   7 
маслина Olea europaea L.   7 
череша Prunus avium L. 31 7 
трънкослива Prunus domestica ssp. insititia    7 
праскова Persica vulgaris Miller   20 
круша Pyrus communis L.   7 
круша/ябълка Pyrus L./ Malus Mill.   13 
дъб Quercus sp. L. 6   
къпина Rubus fruticosus L.   7 
малина Rubus ideus L.   7 
къпина/ малина Rubus sp. 6 13 
бъз Sambucus sp. 31 27 
лоза Vitis vinifera L. 69 53 

 

Обр. 4 – Таблица с процент срещаемост на растителните останки от обекти от България от 
класическа/ елинисическа епохи – Кл/ ЕЕ и римска епоха/ късна античност – РЕ/ КА. 

 

  

Обр. 5 – Графика на 
процентното съотношение 
между отделните 
дървесни групи през 
разглежданите епохи 
(класическа/ елинисическа 
епохи – Кл/ ЕЕ и римска 
епоха/ късна античност – 
РЕ/ КА). 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Кл/EE РЕ/КА

иглолистни 

храсталаци и други

Смесени дъбови 
гори

Крайречни гори



Б Ап М К Св Кр Ве Г Т Ч И Ж Ка Д СК A К Л МТ П МП Ви Мар

травиално название епоха/научно название

IV
 в

. п
р.

 Х
р.

IV
 - 

II 
в.

 п
р.

 Х
р

IV
 - 

II 
в.

 п
р.

 Х
р

IV
 в

. п
р.

 Х
р.

 

Е
Е

кр
. I

I -
 I 

в.
 п

р.
 Х

I в
.

I в
.

кр
. I

 - 
на

ч.
 II

 в
.

I -
 II

в.

I -
 II

I в
.

II 
в.

II 
в.

II 
в.

II 
в.

II 
в.

II 
- I

II 
в.

II 
- I

II 
в.

II 
- I

II 
в.

II 
- I

II 
в.

II 
- I

II 
в.

II 
- н

ач
. I

II 
в.

ср
. I

I в
.

к к? к/и к к к к к к к к к к к к к к к к к к к
голозърнеста пшеница Tr. aestivum/durum L. х x 33 ? 6

грах Pisum sativum L. х 6
бакла Vicia faba L. х 6

бадем Amygdalus communis L. x x 33 х 6
дрян Cornus mas  L. х х 33
леска Corylus avellana L. x х 33 x 6
смокиня Ficus carica  L. x 17 x 6
хвощ (стебло) Equisetum  sp. x 6
орех Juglans regia  L. х 17 x х х х х х х х х х х х х х 82
маслина Olea europaea L. х 6
фурма Phoenix dactylifera  L. х 17 x х х x х 29
пиния Pinus pinea  L. х х 33 х х х 18
шам фъстък Pistacia vera  L. x х 33 x х x х 24
череша Prunus avium  L. х 17 x х 12
круша Pyrus  communis  L. х х 33
дъб Quercus  sp. х? х 6
мащерка (стебло) Thymus  sp. х 6
дива лоза Vitis sylvestris  Gmell. x х 12
лоза Vitis vinifera L. x x х 50 х х x 18
месеста част от плод  х х 12
коноп (тъкан) Cannabis sativa L. х 6
лен (нишка) Linum usitatissimum  L. cf. 17
каша /хляб х 17 х х 12

Обр.6. Таблица на растителни останки (семена/плодове) от гробни съоръжения 
от елинистическа и римска епохи

Б-Бизоне, Ап-Aполония, М-Месамбрия, К-Кабиле, Св-Свещари, Кр-Крепост, Ве-Ветрен, Г-Гледачево, Т-Тулово, Ч Чаталка, И-Избул, Ж-Житосвят, Ка-Карнобат,
Д-Драгодан, СК-Свети Кирилово, А-Абритос, К-Кабиле, Л-Люблен, МТ-Малко Търново, П-Поповица, МП-Малък Преславец, Ви-Виница, Мар-Марцианопол   
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ела Abies  sp. х 11 0 6
явор Acer  sp. x х х 33 0 18
елша Alnus  sp. х 0 13 6
габър Carpinus  sp. х x х 22 13 18
кедър Cedrus  sp x 11 0 6
дрян Cornus sp. х 0 13 6
леска Corylus sp. x x х 22 13 18
бук/ чинар Fagus / Platanus х 0 13 6
елшовиден зърнастец Frangula alnus  Mill. х 0 13 6
ясен Fraxinus  sp. х x х 11 25 18
хвойна Juniperussp . х 11 0 6
бор Pinus  sp. x x х x х 33 25 29
черен бор Pinus nigra  Arn. х 11 0 6
сливови/розоцветни Prunoideae/ Rasaceae x х х 22 13 18
круша/ ябълка Pyrus / Malus х 0 13 6
дъб Quercus  sp. х x х х x х х x х x х х x 100 50 76
бряст Ulmus sp . x х 11 13 12
лоза Vitis vinifera  L. x х х х 11 38 24

обект

Бр-Брезово, Б-Бизоне, Ап-Аполония, М-Месамбрия, ДИ-Долно Изворово, К-Кабиле, Ме- Мезек, Св-Свещари, Кр-Крепост,
Ч-Чаталка, ЗМ-Злата могила, Ж-Житосвят, Д-Драгодан, Ск-Скобелево, К-Кабиле, Ви-Виница, СС-Старо село

Обр.7. Таблица на растителни останки (дървесина) от гробни съоръжения в България
от елинистическа и римска епохи
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Справка за приносите на дисертационния труд 
 

1. За първи път е синтезирана информация от собствени детайлни изследвания на 
растителни макро останки (базирани на 222 проби, с общ обем 900 литра) от 12 
антични обекта за района на ЮИ България. Установени са общо 114 растителни 
таксона, от които 64 са определени до вид, 44 до род и 6 до семейство. 

2. Собствените резултати са сравнени с наличните до сега данни за периода и 
разгледани в диахронен и регионален контекст. Така са очертани традициите и 
проследени тенденциите в земеделието и употребата на различни растения през 
класически/елинистически период и римска епоха/ късна античност. Критично са 
дискутирани и причините за настъпилите промени през разглежданите периоди. 

3. Потвърдено е нарасналото значение на голозърнестите пшеници и ечемика през 
класическата/ елинистическата епохи и на ръжта през късната античност. Получени 
са доказателства за развитие на зеленчукопроизводство и овощарството през 
римската епоха. 

4. В изследвания материал са установени импортни видове (пиния, фурма, шам 
фъстък и др.), което доказва добре развити търговски връзки с Близкия Изток и 
Средиземноморието. 

5. На база на анализа на дървесината и потенциалните плевелни, рудерални и други 
диворастящи видове е направен опит за реконструкция на околната растителност и 
установяване на антропогенното влияние върху нея през разглежданите периоди. 
Тези данни са съпоставени и с данните от поленови изследвания от България. 

6. Настоящето изследване допълва и разширява познанията ни за ролята на 
растенията в религиозните практики и тяхната специфична употреба. Намерените 
растения от ритуални контексти са съпоставени с използваните във всекидневието 
и е установено, че няма големи разлики във видовото им разнообразие. 

7. Установени са 14 локални и 4 импортни растителни таксона използвани в 
погребалните практики в разглеждания регион. Получените данни са съпоставени и 
с предходни изследвания от територията на страната. 

8. Въз основа на археоботанични данни е направен опит да се извлече информация за 
социалния статус на погребаните индивиди  от изследваните некрополи. 

9. Наред с данните от идентификацията на семена/плодове в погребален контекст е 
анализирана и дървесината използвана при кремации, като за пръв път е направена 
количествена съпоставка на използваните видове. Проследени са хронологическите 
и регионални различия при нейната употреба. Потърсен е отговор на въпроса дали 
е имало предпочитание към определени видове при изпълнението на този ритуал. 

10. За първи път обобщените данни в това изследване очертават детайлна картина на 
растителната палеодиета, използването на растения в ритуален контекст и 
палеосредата обитавана от населението на територията на Югоизточна България 
през античността. 
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