Извештај
Международная экспедиция Русского географического
общества
Кызыл-Курагино-2015
Археолошко-географска експедиција ,,Кизил-Курагино“ – камп Ермак
пета сезона, друга смена, у периоду од 4. 7. 2015 до 29.7. 2015. године.

Летњи волонтерски камп „Ермак“, je био један од два истраживачка пункта
међународе експедиције „Кизил-Курагино 2015“. Експедиција се традиционално
одржава од 2011. године под покровитељством Руског географског друштва. Били смо
учесници друге смене пете сезоне ове археолошко-географске експедиције, у периоду
од 4. 7. 2015 до 29.7. 2015. године. Током ове смене у кампу је било педесет учесника
из различитих делова Руске Федерације и гостију из Белорусије, Украјне, Естоније,
Мексика и Србије.
Камп је био лоциран у јужном делу Краснојарског краја, недалеко од града Курагино.
Путовање до овог локалитета је било преко аеродрома у Абакану (администртивни
центар републике Хакасије – 61.900 км2). Привремено насеље под великим шаторима
је подразумевало објекте за спавање, кухињу, мензу, санитарно – хигијенске потребе,
културно-едукативна дешавања и оне намењене за дневну рекреацију учесника.
Такође, камп је био обогаћен теренима за спорт, руском бањом и сценом на отвореном
простору. Посебни угођај је представљало то што је камп лежао на самој обали реке
Тубе, десне притоке Јенисеја.

Камп „Ермак“

Ниске шљунковите обале реке Тубе
Експедиција је била добро и садржајно испланирана. Водило се рачуна и за наизглед
ситне детаље. Организатор је обезбедио услове да чесници кампа усаврше своја знања
и вештине у различитим областима науке (археологија, историја, географија,
екологија, биологија), културе, лингвистике и спорта. Поред радних обавеза и
едукативних дешавања, дневни распоред актиности подразумевао је различита
спортска такмичења, такмичења у беседништву, представљању и упознавању култура
земаља учесника, али и дешавања забавног карактера.
Шест дана у недељи учесници волонтери су имали прилику да помажу
професионалним археолозима, а уједно да од њих и уче на оближњим археолошким
локалитетима дуж будуће трасе железничке пруге Кизил – Курагино, којом ће Кизил,
као главни град Республике Тува, бити боље саобраћајно повезан са другим регијама
Русије, а у циљу ревитализације овог региона као и потенцијалног продужетка трасе
према НР Кини. Истраживани простор је обиловао вредним налазиштима различтих
културних слојева, старог оруђа, оружја и накита, претежно од камена и керамике, а
откривен је и комплетан скелет бизона. Откривени културни артефакти су најчешће
припадали Скитској култури.
Након обавеза на археолошким локалитетима и повртка у камп, подразумева се,
обезбеђено је време за одмор и ручак. У поподевним и вечерњим сатима су
организована предавања од стране професора и археолога о различитим темама,
углавном археолошким и историјским. Такође, учесници кампа су до краја дана могли
да употпуне своје време интересантним и корисним едукативним радионицама,
спортским дешавањима, тим билдинг играма и др.

Различите фазе и локалитети археолошког сондирања и истраживања терена

Недеља је била резервисана за излете у оближња места богата природним лепотама,
културно-историјским знаменостима или грађевинским мега објектима. Један од
таквих је и хидроелектрана Сајано-Шушенскаја, највећа у Руској Федерацији, а шеста
у свету по количини произведене енергије. Изграђена је 1978. године на реци Јенисеј,
са 10 агрегата од по 640 MW, и годишњом производњом струје од 23,5 TW h. Испред
бране дуге 1066 м и високе 246 м формирано је језеро површине 621 км2.

Хидроелектрана Сајано-Шушенскаја на Јенисеју

Споменик Тагарској култури „Салбкскији курган“
из бронзаног и гвозденог доба

Национални парк Ергаки на Западним Сајанским планинама

Национални парк Ергаки

Шалаблинскаја писаница која представља петроглифе (пиктограми) на левој
обале реке Тубе различитих култура али претежно Окуневске из 2. века п.н.е.

Рад на археолошким локалитетима је употпуњен упознавањем дела простора
јужног Сибира и рекреациом у лагеру (кампу)

