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Географски положај државе
Русија је највећа, по површини, држава на
свету која се налази у Европи и Азији.
Европски део Русије укључује само Руске
територије западно од планине Урал. Русија
нема повољну климу (понекад је превише
хладно, понекад превише суво), па је
пољопривреда ове земље мање развијена.
Русији припадају најдубље језеро на свету,
најдужа река, као и највиша планина у
Европи. Клима је слична као клима Северне
Америке.
Русија се обично дели на западни европски
(око 3.500.000 km²) и источни азијски део Сибир (13.500.000 km²). Природну границу
ових двеју делова чини планина Урал, која
се простире у смеру север - југ у дужини од
око 2.100 km од Северног леденог океана
до границе са Казахстаном.
Русија има 37.000 километара морске обале
и излази на три океана: Атлантски, Северни
ледени и Тихи океан. Највећа острва и
архипелази су: Нова Земља, Земља Франца
Јозефа, Новосибирска острва, Сахалин,
Курилска острва итд.

Главни град
РусијеМосква
Москва (рус. Москва) је главни и
највећи град Русије. Налази се на реци
Москви и обухвата површину од 1097,12
km². По последњем попису из 2010. у
Москви је живео 11.503.501 становник.
Самим тим Москва је најнасељенији град
у Европи, док урбано становништво
града чини 1/12 руске популације.

Москва има статус града федералног
значаја (федералног субјекта). Уз њу,
такав статус у Русији имају још Санкт
Петербург и Севастопољ. Налази се у
Централном федералном округу.
Административно се дели на 10 округа
који се деле на многобројне подручне
управе.

У средишту града налази се Кремљ,
утврђени комплекс који је до 1703. био
политичко средиште Руског царства, а
од 1918. Совјетског Савеза, и од 1991.
Руске Федерације. Уз источни зид
Кремља простире се Црвени трг, место
многих државних церемонија. На тргу се
налазе и две вероватно најпознатије
московске грађевине - црква Св.
Василија Блаженог и маузолеј Лењина.

Новац који се користиРуска Рубља

Места која се (не) требају посетити
у Русији
Рт Рити

Tu se završava drumski put, a obalom ne vodi nikakva staza. Stanovnici strogo izbjegavaju naći se na rtu Riti i često ga
nazivaju prokletim mjestom. Treba dodati da ovaj rt pripada teritoriju Bajkalo-Lenskog rezervata, i da vam je, da biste
se na njega iskrcali, potrebna posebna dozvola od uprave parka prirode.

Rt Hoboj

Rt Hoboj (na burjatskom jeziku „hoboj“ znači „očnjak“ ili „kutnjak“) je najsjeverniji rt na otoku Oljhon, jedinom
naseljenom otoku Bajkalskog jezera. Ova stijena podsjeća na oštar zub, a kad se promatra s mora liči na ženski profil,
nalik na one koji su izrezbareni na pramcima starogrčkih galija. Lokalno stanovništvo ovu stijenu naziva Deva. Prema
burjatskoj legendi, stijena je nastala tako što su bajkalski šamani u kamen pretvorili zavidnu ženu, koja ih je molila da
joj poklone isti dvorac kakav ima njen muž.
U posljednje vrijeme rt Hoboj je postao popularno mjesto za meditaciju. Ono je zanimljivo zbog višeglasnog eha, koji
nastaje tako što zvuk višestruko odzvanja odbijajući se o monolitne stijene. Tu možete naći i rijetke trave, a zimi obići
špilje, bajkovito okićene prozračnim ledenicama i ledenim tvorevinama koje u tankim slojevima nanose valovi. U ovim
stijenama se na razini vode nalaze dvorane duge i do 22 metra, koje je moguće posjetiti jedino zimi.

Stijena Šamank

Jedno od najzagonetnijih mjesta na Bajkalskom jezeru je stijena Šamanka na rtu Burhan, koja se nekada zvala
„Kamen-hram“. Ona se sastoji od bijelog mramora, granita i kvarca. Prvi istraživači Bajkala, među kojima je i čuveni
ruski geolog Vladimir Obručev, navodili su podatak da ovo mjesto kod bajkalskih Burjata izaziva sujevjerni strah. Nitko
osim šamana nije se imao pravo približiti ovoj tajanstvenoj stijeni. A u slučaju da to nije bilo moguće izbjeći, konjska
kopita bi umotali u vunu i kožu, kako ne bi uznemirili božanstvo Bajkala.
Kroz stijenu Šamanku svom duljinom se pruža špilja duga 12 i široka 4,5 metara. Upravo u njoj se nalazio centar kulta.
Burjati su vjerovali da u ovoj špilji stanuje „ežin“ (na burjatskom jeziku „božanstvo“), gospodar Bajkala. Prema
svjedočanstvu stanovnika naselja Hužir, koje se nalazi nedaleko od rta Burhan, špilju su tijekom stoljeća posjećivali
šamani mnogih naroda koji su naselili drevni Sibir. Svećenici paganskih religija i danas tu izvode rituale, vezane za čišćenje karme i
skidanje prokletstva.
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