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For andet år i træk har the Džarylgač Survey Project (DSP) gennemført en feltsæson 
på Tarchankut halvøen. Projektet ledes af Pia Guldager Bilde (Sortehavscenteret) og 

Peter Attema (Groningen Institut of Archaeology), og det internationale hold består af 
medlemmer fra Sortehavscenteret, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Groningen 

Universitet, Freie Universitet (Berlin) og Institut for Arkæologi (Simferopol). 

Formålet med projektet er at lave en diakron undersøgelse af landområdet omkring Džarylgač søen, baglandet 
til den antikke lokalitet Panskoe. Området er opdelt i fire topografiske zoner: en kyst zone, hvor de kendte 
græske beboelser er lokaliseret, den indre opdyrkede zone, de indre skråninger samt toppen af højderyggen. 
Disse fire zoner udgør forskellige økologiske nicher, men generelt er resurserne meget sparsomme. Under Stalin 
blev der tilført store resurser i et forsøg på at øge væksten i området, men efter Sovjetunionens sammenbrud 
er de kollektive landbrug blevet forladt. Den moderne befolkning er trængt sammen i de få byer langs kysten, 
hvor havet og turismen er de vigtigste resurser. I den indre opdyrkede zone, hvor de få landsbyer ligger, kan 
markerne kun dyrkes hvert andet år. Skråningerne bruges om foråret til græsning, men ligger ellers åbne og 
øde hen. Det dominerende indtryk af det moderne landskab er, hvor øde det er.
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DSP har introduceret det systematiske, intensive arkæologiske survey, udviklet i det Mediterrane område på 
Tarchankut og arbejder desuden med en kombination af geoelektiske og geomagnetisk survey, geofysiske og 
geomorfologiske jord- og landskabssurvey samt udlægning af søgegrøfter på udvalgte steder. Som sådan er 
projektet designet til at bryde grænser i form af områder dækket med intensiv undersøgelse. På to sæsoner 
har DSP surveyet 13 km2 intensivt samt omkring 2 km2 med geomagnetisk survey. Til trods for mange års 
arkæologiske undersøgelser i området afslørede survey resultaterne allerede den første sæson i 2007, at der 
er behov for en gennemgribende revision af beboelseshistorien i det vestlige Tarchankut. Det systematiske 
survey afslørede et netværk af beboelser og grave i et landskab langt mere intensivt beboet i forskellige 
perioder end hidtil antaget.

For yderligere informationer om projektet ser hjemmesiden 
http://www.pontos.dk/field_projects/survey


