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Паркът на Каменната ера „Dithmarschen“ в град Алберсдорф е
археологически музей на открито, който е приобщен към околната среда. Той е
основан в 1997г. и се разполага върху площ от около 400 декара. В неговия обхват
влизат общо девет археологически обекта, експонирани като част от културен
пейзаж от епохата на неолита. В комплекса се намира още и музей, посветен на
археологията и екологията, където могат да бъдат видени оригинални артефакти
както и реконструиран модел на селище от Каменната епоха, което представя
бита към началото на късната Неолитна ера. Целият комплекс служи за
популяризиране на научните проучвания.
За да може знанието за миналото да допринесе за по-доброто разбиране
на настоящето, тук се смесват теория с практика, както и информация с нейната
интерпретация. Резултатът, който се цели е у посетителя се събуди интерес към
праисторията, който да прерасне в активно участие в дейностите на комплекса.
Паркът на Каменната ера „Dithmarschen“ е сертифициран образователен
институт за устойчива екология, културно и икономическо развитие на региона
Алберсдорф.
С подкрепата на научен съвет, е развита образователна концепция за парк
на открито, основана на личното преживяване. Проектът е разработен с
подкрепата на управлението на регион „Schleswig-Holstein“ (с европейско
финансиране по програма “ZukunFs program WirtschaF”) и “Bingo Еenvironment
LoOery” и е реализиран в 2012г.

В сътрудничество с регионалния археологически институт, бяха издигнати
две нови къщи в естествени размери, представящи епохата на Каменната ера,
основани на археологически проучвания в „Schleswig-Holstein“. Резултатът
включва ритуална постройка, зона посветена на „жертвоприношения“ достъпна с
широка пътека, дървена платформа, минаваща покрай новоизградени изкуствено
езеро. Паркът съдържа също и симулация на почвена ерозия, която губи своето
плодородие от епохата на Неолита до Средновековието.
Нови допълнения към парка включват информационни павилиони,
поставени в горската зона, система за аудио-гид на територията на целия парк,
реконструкция на различни гробнични образования от големи каменни блокове,
и реконструкция на погребална могила от Бронзовата ера.
За посетителите е предвиден пряк пък свързващ обслужващите сгради при
паркинга със селището от каменната епоха. Тази пътека отвежда посетителите,
криволичейки, покрай поредица от реконструираните обекти по хронологичен
ред. През 2014г. беше реконструирано селище от средата на Неолита наречено
„Последният ловец и събирач“ от северна Германия, изобразяващо бита преди
около 5000 пр. Хр.
В допълнение на тези проекти за реконструкции, които са част от по-голяма
идея за придобиване на знания и развитие на туристически атракции, паркът

последователно подкрепя геоложки и археологически проучвания. Част от тази
идея е например проект на университета в Кил за проучване на екосистемите на
историческата провинция, анализ на полени, и разкопки на мегалитни гробове в
региона, както и други земни структури от същия период край Алберсдорф.
Последният е в сътрудничество с института по Пра- и Протоистоиря към
университета в Кил и е част от рамката на многопластов проект наречен „Ранна
монументалност“.

Резултатите от проучваният направени в района „Gieselautals“, намиращ се
северно от Алберсдорф, предлагат интересни нови открития. В една от
проучените територии, ранен (късен Мезолит) е документирана част от почвена
ерозия, която се е появила преди 4700 пр. Хр. Тази зона е защитена чрез базата
данни С14. Тези открития повдигат въпроса за вероятна връзка с първата употреба
на земеделие.
В една зона от проучването от времето на средния Неолит към IV век пр.
Хр. е намерено вероятно ротационно земеделие, което показва забележителна
промяна на методите и количествата, макар и в малък мащаб.
Събраната информация ще бъде използвана за развитие на територията на
парка по подобие на информацията от средата на Неолита. Нещо повече,
територията на парка ще предостави терен за изясняване на спорните въпроси по
експериментален начин. Някои примери включват проекти за така наречените
„следи на къщи“ в сътрудничество с института по археология към университета в
Хамбург (2004г.) и следи от „пожарна безопасност“ в горски райони (2007г.)
Като средносрочна цел е планирано изграждането на експозиционен и
образователен център при входа на зоната на парка. Това ще бъде така
наречената „Къща на Каменната ера“, която евентуално ще замени
съществуващата постоянна изложба, намираща се в момента на 2км разстояние
от входа на парка в помещения под наем.

Паркът на Каменната ера „Dithmarschen“ е достъпен през цялата година
със свободен вход (допълнително се заплаща такса за паркинг). Обектът може да
бъде посетен от края на Март до началото на Октомври, от Вторник до Неделя,
между 11:00 - 17:00 часа. В Неделя и по празници се организират събития и
презентации.
За повече информация посетете: www.steinzeitpark-dithmarschen.de

