1. Меморіально-туристичний
комплекс «Скіфський стан»
Курганний комплекс «Скіфський
стан» розташований в найвищому
місці на острові Хортиця (59 м над
рівнем Дніпра). Комплекс складається з одинадцяти справжніх та реконструйованих курганів, лапідарію та
7-метрового бекету – оглядової вежі.

4. Кам’янсько-Дніпровський історико-археологічний музей
В експозиції музею велику частку
займають скіфські артефакти,
знайдені на території району.

6. Мамай-Гора

5. Кам’янське городище
На південному березі Каховського водосховища розташовані величні вали – залишки
скіфського міста V – ІІІ ст. до н.е. Місто займало площу понад 12 кв. км. Його мешканці займалися виготовленням зброї, ткацтвом, гончарством,
сільським господарством, а також торгували з грецькими колоніями Північного Причорномор’я.
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В музеї скіфам присвячений окремий зал, де представлені рідкісні предмети
цієї доби – скіфська зброя,
навершя, прикраси, кераміка, предмети побуту
тощо.

Один з найбільших в Європі могильників, що займає
площу понад 40 гектарів. За твердженням Геродота, саме
тут мала знаходитись область поховання скіфських царів
Герос.

7. Курган Солоха
Один з найбільших та найбагатших
скіфських курганів. Насип висотою
18 метрів було насипано над могилою
представника скіфської знаті у IV ст. до
н.е. Солоху оточує великий скіфський
некрополь з 75 курганів. Курган досліджено у 1912 – 1913 рр. відомим
археологом М. Веселовським. Під
час розкопок було знайдено багато
предметів з дорогоцінних металів.
Найбільш цінною з них вважають золотий гребінь із зображенням сцени
боротьби вершника і піших воїнів –
витвір античного мистецтва.
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2. Запорізький
обласний
краєзнавчий музей
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3. Гайманова Могила
Гайманова Могила – царський скіфський курган IV ст. до н.е.
В 1969 – 1970 рр. археологами тут були знайдені чотири поховання з тайником. З останнього дослідники підняли срібну
з позолотою чашу, прикрашену рельєфними зображеннями
скіфських воїнів та інші унікальні предмети. Всього тут було
виявлено понад 250 предметів з золота.

Департамент культури, туризму,
національностей та релігій
Запорізької облдержадміністрації
КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий
музей» Запорізької обласної ради

Серія
«Туристичні маршрути Запоріжжя»

ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ

Скіфи – іраномовні кочові племена,
що мешкали в античні часи на території
Середньої Азії, Сибіру, Східної Європи. Наприкінці VII ст. до н. е. скіфи зайняли територію Північного Причорномор’я, витіснивши звідси кімерійців.
Скіфські племена залишили яскравий
слід в історії та культурі держав, на території яких вони проживали. Назви багатьох
рік півдня України мають скіфо-сарматське
походження. Південні степи наповнені
скіфськими курганами, в яких археологами виявлені предмети мистецтва, виконані у «звіриному стилі». На горитах, руків’ях
скіфських мечів акінаків, гребенях, бляхах,
браслетах, та інших прикрасах зображені
реальні та міфічні тварини – олені, кози,
птиці, грифони, а також сцени полювання,
битв за участю скіфських мисливців та воїнів. Багато предметів виконані з золота та
інших дорогоцінних металів, через що стали предметами здобичі розкрадачів гробниць як сьогодні, так і в давнину.
На території Запорізької області сконцентрована велика кількість скіфських
пам’яток (поселень, курганів та ін.), а їх
унікальні речі становлять гордість місцевих музеїв.

Туристичний маршрут
«Земля легендарних скіфів»
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