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В страна като България всичко може да те изненада - на вид бедна, но всъщност не, и с
една от

най-вълнуващите, тайнствени и неразкрити все още загадки на историята си. Вървиш по земята

Една удивителна находка от последните години разбуни духовете в българската археология, по

енигматичният топос Ада тепе край малкото южно българско градче Крумовград в Родопа план

Родопа планина е една, а може би и най-вълнуващата и загадъчна българска планина. Който е

1 / 15

ydara.com - Сензацията на XXI век ще е България! Едни от най-древните златни рудници в света са

Едно от новите открития, които отново смаяха света, е, че в България се намира НАЙ-СТАР

Прочутата маска на Агамемнон, която всъщност не е на Агамемнон. Снимка:wikipedia

На възвишението Ада тепе край Крумовград, известен като "Златният остров", международен е

Като германски учени потвърдиха изненадващия факт, че добивът на метала е ставал чрез извл
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Ада Тепе много бързо стана сензация в археологията. Той премести датата с 1000 години назад

Добиваната мед е изнасяна в голям регион, включващ и областта на средното течение на р. Дне

Златна маска. Надгробна могила Светица до с. Крън, Казанлъшко. Краят на V в. пр. Снимка:wiki

До сега се смяташе, че златото добивано от руда е от І в. пр. р.Хр., а преди това се е употребява

Отзивите на изтъкнати специалисти по археометалургия на международни форуми в Анкара, Б
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Според хипотезата на германските учени, пикът на златодобива е достигнал през Къснобронзо

Прочутата маска на Агамемнон, която всъщност не е на Агамемнон

Най-любопитното обаче е, че материал от Ада тепе е ползван и за изработката на символа на ми

Оказва се, че "Илиада" на Омир не е било мит, легенда, приказни истории, а историческа реално

се намира по права линия на около 50 км от Ада тепе. На връщане от Троя, Одисей се отбил в н

Все още обаче не са разкрити всички мистерии около находището
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– Kои са били обитателите на Ада тепе? Според една от работните хипотези те принадлежат къ

- Защо златодобивът е прекъснат и никога повече не е възстановен, въпреки че находището не

- Какви са били пособия за извличане на златото така, че е бил извличан почти целият метал от

- С каква цел е бил скрит достъпът на находището преди идването на турците?

- Какво е скрито в подземните галерии, дали е само злато или нещо друго, много по-ценно?

- Всички са чували за цар Резос и дали има връзка близкото светилище на Орфей с рудника?

- За чии аристократични нужди е добиван металът от нашия рудник?

Най-обсъжданият златен предмет в историята сигурно ще е маската на Агамемнон, която
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Маската на Агамемнон.всъщност
Предполага
не есе,
негова.
че е направена
Названието
отйзлатните
е даденонаходища
от Хайнрих
наШлиман,
Ада тепе.
който
Снимя

Маската на Агамемнон. Предполага се, че е направена от златните находища на Ада тепе

Още едно доказателство за Тракийския произход на този обичай, разпространен от Траките и в

Златното находище
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Златното находище от Ада тепе е най-ранното теренно доказателство в Европа за добив на злат

Една от най-интересните находки до момента е двоен лят калъп за отливане на бронзови брадв
Находката потвърждава тезата на учените, че край Крумовград се намира най-старата златна м
Датировката на калъпа вече е сигурна, изследването на нагара по него ще каже повече за

употребата му и вероятно ще потвърди, че брадвите са правени от бронз. Касае се за сравнител

Възрастта му е на 3 500 години - от средата на второто хилядолетие преди Христа, и е бил експ

Значението му е от такава голяма важност за историята на Европа и света, че е събран голям м

Намерено е случайно при разкопки на хълма, където археолозите проучвали древно светилище.

За сканирането са били използвани едни от най-модерните технологии на съвременната археол

Защо са били прекъснати работите в рудника?
Земетресение помело къщите на древните рудокопачи, предполагат учените, заради откритите
Типично за топографията на обитаването в Източни Родопи през бронзовата епоха – селищата

Откъс от книгата "Опасния архив на богомилите" на Христо Буковски
"В България има огромен брой стари минни изработки, които са открити от траките. Някой ги
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знаем. Но няма такива проявления на златото в днешните наши земи, които да не са им били поз

Още през 1982 г. доцентът създава група, с която проучва дълбоко под върха единствените оце

Според доц. Атанасов става въпрос за километри галерии с височина на места до 2,5 метра, в ко

По склоновете на хълма има огромни халди - натрупан изваден материал, около 3 000 куб. м., ко

Изследванията на доц. Атанасов показали, че преди идването на турците в края на XIV век дост

Снимка:

Глинен съд от късната бронзова епоха
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Основанията за тази загадка се подклаждат и от писанията на Дионисий Халикарнаски, че вътр
Едно е сигурно според специалистите: връзката между огъня и златото (органична за траките)

Вижте и тази статия:

Сензацията на XXI век ще бъде България!/Златната цивилизация
http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2187:-xxi-&catid=143:201308-13-07-12-24&Itemid=228

Подбрани откъси от интернет сайтове
От книгата "История на златодобива по българските земи" на Стоян Авдев
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Природните дадености на нашите земи предопределят важната роля на златодобива в историят

В периода на разцвет на европейската енеолитна цивилизация по нашите земи е добито и обраб

През античността, в продължение на хиляда години, най-известните тракийски рудари - бесите

По време на Римската империя във всички златорудни райони е добивано злато и сребро, и хиля

Впериода 1400-1900 г. от нашите земи са добити над 73 т. през xx в. у нас са добити около 100 т.

Вкнигата са описани по-значимите златни залежи, древните и съвременните разработки. Тук ще
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------------За да не спират „Дънди“, затрупаха извор до „Златния хълм“
http://www.desant.net

Както вече писахме в няколко поредни броя, в този район има златни залежи за милиони долари

Това, което по-малко се знае, е че с изчезването на Ада тепе, от лицето на земята завинаги ще б

Само през м. г. оттук бяха изровени 5 тона древна керамика. А доказаните златни залежи, които

Според експерти в бранша, потенциалът на златни запаси в България възлиза на 446 тона, коит

По думите на инж. Данчо Желев преди 1989 г. България е била една от страните с най-добри ге

Всъщност колко са златните запаси в Челопеч?
По данни от първия геоложки доклад на Комитета по геология от 1967 г. запасите на България

Американски спътници са установили ,че на Българска територия под Пирин и Родопите има зл

Погребалната маска на Агамемнон – правена със злато от Ада тепе
Откъс
Венцислав ЖЕКОВ
http://rodopi24.blogspot.com
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Учените предполагат, че материалът от откритото неотдавна от свищовлията Росен Тодоров съ

Учените предполагат, че материалът от откритото неотдавна от свищовлията Росен Тодоров съ

Друг интересен факт, който произлиза от разкопките на Ада тепе е, че златото не е добивано с

България е осеяна с уникални исторически и археологически паметници и находища. Страната н

Гледай Перперикон, мисли за Ада тепе!

Един от големите български историци и изследвачи, както настояваше да го наричаме - проф. И
Ада тепе е само едно от зрънцата на националното ни историческо и археологическо богатство.

Ето една интересна статия за златото като метал
http://zlatoimeteoriti.bg
ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ ЗА ЗЛАТОНОСНОСТ !!

Още от древни времена хората са установили че има признаци за откриване на златото в речнит
Аз лично се ръководя от тези признаци при теренните обхождания за откриване на самородно з

Както всички знаем,златото е един от най тежките метали на земното кълбо.19 пъти е по тежък
Един от основните признаци е:

1. Магнетита

Магнетита е феримагнитен минерал и е един от оксидите на желязото.Тои притежава най силни
Начините му за откриване е чрез магнит.Достатъчно е да носите във вас достатъчно силен магн
Втория по важност признак е :

12 / 15

ydara.com - Сензацията на XXI век ще е България! Едни от най-древните златни рудници в света са

2.Кварца!

Кварца е скалообразуващ минерал със различни цветове според наличието на метал в него.
Лилав -аметист Жълт-цитрин Опушен кварц Млечен кварц и др.
Кварца е също много важен критерий за златоносност в дадена река.Спътник на златото,и чест
Следващия по важност критерий е :

3.РЕЧНИТЕ КАМЪНИ

При окисляване на пирита се получават от черни до ръждиви-оранджеви-жълти петна по тази ч
Друг един важен критерии е:

4.Полския Хвощ:
Полския хвощ е водолюбиво растение,което се среща около естественните водоеми.Достига до

Това са основните четири критерия за за съдържание на злато в дадена река/дере,като поотде

МЕСТА НА ОТЛАГАНЕ,И НАЧИНИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЗЛАТОТО!

Както вече казахме,златото е един от наи-тежките метали на земното кълбо!Обичайните места
Пробите се правят на вероятните места за отлагане на златото!Вътрешната страна на завои,пре

Пробите започват в началото на завоя като се опробват първите 20 см ако са отрицателни,втори
Точки на отлагане,има почти във всяко дърво,корените на което са почти в самия браг! Разбира
УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧНИ ЗАПАСИ В РАСИПИТЕ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНАТА ОТРАБОТКА!

Ако всичко по горе сте прочели,стигаме до момента в които вече сме научили кои са признаците
Взели сме пробите старателно и сме установили следното:
Пример: В началото до 60 см по шестобалната система 4,във средата 3 ,във края 5-6.
Сега искаме да разберем какво е вероятното количество на златото във расипа.Дали си заслуж
1 кубик=400-420 лопати
1 кубик=22 колички
1 кубик= близо 2 тона
1 кубик=100 кофи от латекс
Имаме завои 10х2 приемаме за дълбочина до подложка 0,80 м. и започваме.
10х2=20
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20х0.80=16. Или във приетия за пример завои имаме общо 16 кубика материал-баластра. Сега ид
Най добре е да се отдели 1 ден за проби и изчисления за да ни е ясна цялата картинка във даде
След положителния резултат във всички проби в завоя имаме установено злато по цялата дълб
Разполагаме драгата/улея, и там кадето сме взели пробата, напречно на насипа на канал прехвъ

Същото деиствие в средата.Там имаме 0,30. И във края по същия начин 100 лопати и установява
Ако от началото имаме 0,40 от 100 лопати ако умножим по 4 идва 1,20 гр на кубик
във средата по същия начин имаме 0,90 на кубик
И във края имаме 1,5 на кубик. Събираме:
1,5+0,9+1,2=3,6
3.6:3 +1,2
1,2 грама е средната златоносност на расипа! Или ако имаме 16 кубика във тях очаквания добив
16х1.2=19,2 гр,което е абсолютно задоволителен добив имайки предвид времето за отработка,н
Тези данни са абсолютно реални и на тяхна база се правят професионални изчисления във пром
Ако не излезнат прогнозирания добив се върти около 17-21 грама средно 19
Имаме установен запас от 19 грама,и идва момента за отработката му!!
Работа се започва от най крайната му част и се върви срещу течението на водата .Започвайки о

Преди да установя това,имам доста затрупани силни златоносни петна.Дори и във момента
Друг един вариант за отработка е със струиник.Под налягане се разбива материала едрите кам

Препоръчано
Интересна статия:
Ада тепе: Проклятието на златния хълм
http://www.eurochicago.com/2013/10/ada-tepe-proklyatieto-na-zlatniya-halm/
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