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ПРЕДГОВОР

Рудниот локалитет Алшар претставува долго-
годишна енигма за научниците од областа на гео-
логијата, геохемијата, мине ралогијата, физиката, 
хемијата, биологијата, астрологијата и од многу 
други интер дис ци плинарни научни подрачја, но и 
за вљу бениците во минералите, флората, фау ната 
и, воопшто, за сите ентузијасти заинтересирани за 
откривањето на тајната на Сонцето. 

Иако рудникот бил познат уште многу одамна 
(XII или XIII век, а според некои сознанија можеби 
и од античко време), интересот за Алшар особено 
пораснал од 1976 година, кога американскиот науч-
ник Мелвин Фридман (Melvin Freedman), пред чети-
риесетина години, дошол до сознание дека минера-
лот лорандит – TlAsS2 (кој во локалитетот Алшар го 
има во најголемо количество во споредба со сите 
други наоѓалишта на овој минерал во светот), може 
да послужи како геохемиски детектор на Сончевите 
неутрина, односно за откривање на тајната за ста-
роста на Сонцето. 

Имено, неутрината се многу продорни неутрал-
ни честички, со маса многу блиска до нулата. Тие 
патуваат од Сонцето кон Земјата со брзината на 
светлината, поминувајќи го тој пат за околу осум ми-
нути. Притоа сите неутрина практично поминуваат 
низ Земјината топка, но еден исклучително мал дел 
од нив сепак стапува во интеракција со некои суп-
станци на Земјата. Токму тој тип интеракција, спо-
ред Фридман, може да претставува основа за нивно 
детектирање. Поточно, Фридман предложил како 
детектор на неутрината од Сонцето да се користи 
еден изотоп на талиумот (205Tl) во минералот лоран-
дит, кој при интеракција со неутрината се трансфор-
мира во изотоп на оловото (205Pb). 

Идејата била да се анализира талиумовиот мине-
рал лорандит од Алшар, стар милиони години, така 

PREFACE

The Allchar ore deposit is a long standing 
enigma for scientists in the fields of geology, 
geochemistry, mineralogy, physics, chemistry, 
biology, astrology and plenty of other inter-
disciplinary scientific areas, but also for lovers 
of minerals, flora, fauna and, in general, for all 
enthusiasts interested in discovery of the Sun’s 
secrets. 

Although the ore deposit has been known 
about for a long time (since the 12th or 13th cen-
tury or, according to some other estimations, 
even earlier), interest in Allchar ore deposit has 
considerably increased since 1976, when Amer-
ican scientist Melvin Freedman discovered that 
the mineral lorandite, TlAsS2, could be used as a 
geochemical detector of solar neutrinos, and re-
spectively for discovery of the secret regarding 
the solar age. Allchar has the largest lorandite de-
posit in the world.

Neutrinos are neutral particles with mass very 
close to zero. They have incredible penetration abil-
ities, and travel from the Sun’s surface at the speed 
of light, they need around 8 minutes to reach the 
Earth’s surface. Because they have these properties, 
practically all neutrinos that strike the Earth pen-
etrate to the opposite side, but nevertheless, an 
exceptionally small number of them interact with 
some substances on the Earth. According to Freed-
man, solar neutrino detection could be based on 
these rare interactions. Freedman proposed that 
one of the thallium isotopes (205Tl) in the mineral lo-
randite, which during the process of interaction with 
neutrinos transforms into the lead isotope 205Pb, 
could be used as a neutrino detector. 

His idea was to analysе thallium-containing lo-
randite from Allchar and examines the quantity of 
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што најденото количество олово во него би претста-
вувало основа за пресметување на бројот на неутри-
ната што во текот на милениумите поминале низ ми-
нералот лорандит, а со тоа и да се пресмета староста 
на Сонцето. 

Токму за истражувањата од ваков вид, засновани на 
лорандитот од Алшар, но и за многу други паралелно 
изведени истра жу вања на разни места во светот (бази-
рани на користење други детектори), а насочени кон 
разрешувањето на енигмата за староста на Сонцето, ќе 
стане збор во оваа моно гра фија посветена на локали-
тетот Алшар. Во книгава е даден и сеопфатен опис на 
лока литетот, геологијата и на сите досега откриени 45 
минерали од Алшар, како и приказ на ретките видови 
флора и фауна во овој уникатен локалитет.

Инаку, за Алшар се врзани безброј пре да ни ја, ми-
тови, мистерии, енигми, тајни и недорече ности, што 
го прават овој локалитет најмистичен во Македонија, 
но и едно од помистичните минерални наоѓалишта во 
светот. Едно од тие преданија за минералот лорандит 
потекнува уште од времето на Александар Македон-
ски, според кое „фалангата на Александар, во битките 
што ги водела точно напладне и со движење на војска-
та од запад кон исток, ги премачкувала своите штито-
ви со лорандит, при што се јавувал силен одблесок од 
штитовите, кој ја заслепувал противничката војска“. 
Во пос лед но време интернетот е преплавен со голем 
број мистерии, енигми и преданија врзани за локали-
тетот Алшар и за лоранди тот. Една од нив е особено 
футуристичка и оди дури дотаму што, „ако се разот-
кријат про цесите со чија помош се генерира енер ги ја-
та на Сонцето, човекот ќе може да произ ве дува ‘мали 
сонца’, кои би ослободувале огромна енергија како 
замена за нуклеарната“.

Приказната за неверојатната моќ на лорандитот 
фантазмагорично ја прикажува и академскиот сли-
кар Ацо Станковски, кој за таа цел има режирано 
специјален филм. 

lead in it as a basis for calculation of the number 
of neutrinos which over the millennia have passed 
through the lorandite, enabling the calculation of 
the Sun’s age.

The central focus of this monograph are re-
sults from investigations of this type of lorandite 
from Allchar site and other locations (using other 
types of detectors) oriented towards estimation 
of the Sun’s age. At the same time, it provides a 
comprehensive description of Allchar locality, its 
geology and the 45 minerals that have thus far 
been discovered there, as well as the rare types 
of flora and fauna in this unique locality.

There are countless sagas, myths, mysteries, 
enigmas, and secrets related to Allchar, which 
make this locality the most mysterious in Mace-
donia and probably one of the most mysteri-
ous mineralogical localities in the world. One of 
these sagas about mineral lorandite comes from 
the Alexander the Great period, and accord-
ing to the source of this story, “the Alexander 
phalanx in the battles which he always fought 
exactly at noon and had his troops move from 
west to east covered their shields with lorandite, 
and thereby produced a strong reflection from 
their shields that blinded the opposing army.” 
Recently, the Internet has been full of stories 
related to the Allchar locality and the mineral 
lorandite. One of them is particularly futuristic 
and states that, “in the case the processes of the 
solar energy generation to be solved, it would 
be possible to produce ‘small suns’ being able to 
release enormous energy as an alternation for 
the nuclear energy”. 

The story about the unbelievable power of lo-
randite is phantasmagorically presented by aca-
demic painter Aco Stankovski, who has directed a 
special movie related to this mineral.
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Монографијава што е во вашите раце има цел да 
ги запознае читателите со вистината за раритетни-
от локалитет Алшар и реткиот (во светски размери) 
минерал лорандит, и со тоа да се направи обид да 
се разјаснат голем број мистерии, енигми, тајни и 
недоречености поврзани со овој локалитет. Пре-
данијата и митовите што веќе се всадиле во вашата 
меморија нека останат, притоа, негибнати. 

The book which is in your hands aims to pres-
ent to the readers the truth about the unique 
Allchar locality and about the rare mineral loran-
dite in order to make an attempt to explain (elu-
cidate) the mysteries of Allchar and let thereby, 
the sagas and myths which are already embed-
ded in your memory, to remain untouched.




