Park Epoki Kamienia Dithmarschen
Park Epoki Kamienia Dithmarschen to wkomponowane w krajobraz muzeum na wolnym
powietrzu. Muzeum zostało zaprojektowane w roku 1997 w celu odtworzenia krajobrazu
kulturowego neolitu i od tego czasu jest rozbudowywane na obszarze ponad 40 hektarów,
zawierającym dziewięć oryginalnych stanowisk archeologicznych. Na Park Epoki Kamienia
Dithmarschen składa się muzeum archeologiczno-ekologiczne oraz rekonstrukcja osady
z wczesnego neolitu. Park Epoki Kamienia Dithmarschen służy jako miejsce mediacji wyników
badań naukowych. Związek między rozwojem pradziejowego osadnictwa a przemianami
naturalnego krajobrazu traktowany jest jako punkt wyjścia dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego w czasach współczesnych. Teoria i praktyka, jak również świadomość i poczucie
zintegrowanego podejścia do interpretacji, pomyślane są przede wszystkim tak, by zgromadzona
wiedza o przeszłości pomagała zrozumieć teraźniejszość, a w rezultacie – wzbudzać
u zwiedzających potrzebę pełniejszego uczestnictwa w odtworzonych realiach. Park Epoki
Kamienia Dithmarschen działa jako certyfikowana instytucja edukacji na rzecz zrównoważonego
ekologicznego, kulturowego i ekonomicznego rozwoju regionu Albersdorf. Koncepcja dalszej
rozbudowy muzeum na wolnym powietrzu została opracowana przy wsparciu naszej rady
naukowej. Zorientowana na eksperyment i edukację, koncepcja powstała dzięki wsparciu rządu
landu Szlezwig-Holsztyn (fundusz Unii Europejskiej „Zukunft Program Wirtschaft”), regionu
metropolitalnego miasta Hamburga (Foerderfonds Nord) oraz „Bingo environment lottery” i została
zrealizowana w roku 2012. Dwa domy z epoki kamienia zostały odtworzone na podstawie znalezisk
archeologicznych i wzniesione w pełnym wymiarze we współpracy z urzędem ds. archeologii landu
Szlezwik-Holsztyn. Na rekonstrukcję składa się „dom rytuałów”, miejsce na spełnianie ofiar
otoczone drewnianą palisadą oraz drewniany pomost w pobliżu nowo utworzonego stawu.
Na terenie Parku znaleźć można także symulację erozji ziemi, ukazującej utratę żyzności gleb,
postępującą w neolicie oraz w średniowieczu. Do nowych obiektów i usług Parku należą: pawilon
informacyjny w lesie, audioprzewodniki dla całego obszaru, rekonstrukcje kamiennych grobowców
oraz odtworzony kurhan z epoki brązu. Dla wygody naszych gości dostępny jest skrót, prowadzący
od budynku kasy przy parkingu do osady z epoki kamienia. Ścieżka prowadzi chronologicznie
wzdłuż zrekonstruowanych obiektów. W roku 2014 utworzone zostało także obozowisko ostatnich
łowców i zbieraczy z obszaru Północnych Niemiec z ok. 5000 BC. Obok trzech projektów
rozbudowy, stanowiących część zarówno szeroko zakrojonego projektu badawczego, jak
i turystycznej atrakcji, Park Epoki Kamienia Dithmarschen regularnie wspiera także badania
geologiczne i archeologiczne, takie jak np. historia terenów wiejskich (w ramach badań Instytutu
badań nad ekosystemem Uniwersytetu w Kilonii), analiza pyłków, badania megalitycznych
grobowców oraz prac ziemnych z czasów kultury pucharów lejkowatych z Dieksnou koło
Albersdorf. Ostatnie z wymienionych prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem w Kilonii
i stanowią część wielowarstwowego projektu „Early monumentality”. Nowe znaleziska przyniosły
badania w Gieselautals, położonym na południe od Albersdorf. W jednym z przebadanych
obszarów zarejestrowano wczesną fazę erozji, do której doszło ok. 4700 BC. Dla obszaru tego
wykonano szereg datowań radiowęglowych C14. Zaobserwowane zmiany w środowisku
przypuszczalnie mogą być łączone z początkami uprawy ziemi. Dane z jednego z obszarów
pozwalają sądzić, że przyjętą praktyką było pozostawienie na pewien okres części uprawianej ziemi
odłogiem. Daje to obraz zdumiewającej różnorodności technik uprawy ziemi na tak małym
obszarze. Pozyskane dane pozwolą lepiej zrozumieć użytkowanie krajobrazu w środkowym
neolicie oraz umożliwią odtworzenie pradziejowego środowiska na terenie Parku. Obszar Parku jest
ponadto także miejscem eksperymentów archeologicznych, prowadzonych we współpracy
z Instytutem Archeologii w Hamburgu, takich jak np. codzienne życie w długim domu (2004) czy
weryfikowane na terenach leśnych ówczesne zagrożenie pożarowe (2007). W planach znajduje się
budowa centrum edukacyjnego w części wejściowej Parku. Tak zwany „Dom Epoki Kamienia”
zastąpi w rezultacie obecną wystawę stałą, ulokowaną w budynku w pobliżu dworca kolejowego
w centrum Albersdorf. Park Epoki Kamienia jest otwarty przez cały rok za darmo (naliczana jest

opłata za parking). Zrekonstruowana neolityczna osada dostępna jest od końca marca do końca
października, od wtorku do niedzieli w godzinach 11 do 17. Zachęcamy do wzięcia udziału
w wydarzeniach i warsztatach edukacyjnych w niedziele i święta. Po więcej informacji zapraszamy
na stronę: www.steinzeitpark-dithmarschen.de

